
ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sale Sheet) 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : คือ สินเชื่อส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพ่ือการพาณิชย์ รถบรรทุก  ทั้งจากผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ใหม่หรือผู้จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วหรือเจ้าของรถยนต์
โดยตรง แต่ไม่ต้องการช าระราคารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว ธนำคำรจะเป็นผู้ช ำระรำคำรถแทนลูกค้ำ (“ผู้เช่ำซื้อ”) และเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่ำซื้อจะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ ซึ่งธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้ผู้เช่าซื้อ
เมื่อผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินค่าตัวรถพร้อมดอกเบี้ย (“ค่างวด”) ครบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน : คือ สินเชื่อเอนกประสงค์ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยน ารถยนต์ส่วนบุคคล  รถเ พ่ือการพาณิชย์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เองหรือเป็นผู้ครอบครองมาใช้ในการขอสินเชื่อด้วยการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อเม่ือผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินค่าตัวรถพร้อมดอกเบี้ย (“ค่างวด”) ครบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 

รูปแบบการผ่อนช าระ  
ผ่อนช าระเป็นรายเดือนแบบค่างวดเท่ากันทุกเดือน หรือ ผ่อนช าระแบบขั้นบันได 
(Step) หรือ ผ่อนช าระค่างวดงวดสุดท้าย รวมกับเงินก้อนส่วนทีเหลือ (Balloon)  
ซึ่งจะระบุค่างวดแต่ละงวดไว้ในสัญญา 

ประเภทสัญญา  
• สัญญาเช่าซื้อ – ส าหรับบุคลลธรรมดาที่เช่าซื้อรถเพ่ือการส่วนตัว 
• สัญญาเช่าซื้อเชิงพาณิชย์ – ส าหรับบุคลลธรรมดาที่เช่าซื้อรถเพ่ือใช้ในการขนส่ง 
เพ่ือการค้า เพ่ือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจ้าง หรือนิติบุคคลที่เช่าซื้อรถเพ่ือ
การใช้งานทุกประเภท 

*เง่ือนไขการพิจารณาอนุมัติวงเงินและระยะเวลาการผ่อนช าระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
** อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับแคมเปญส่งเสริการขายพิเศษไม่รวมรายการส่งเสริการขายพิเศษ
ตามช่วงเวลา ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนช าระ อัตราส่วนลงเงินกู้ยืม อายุรถ 

ดอกเบี้ยที่ต้องช าระท้ังหมด  = วงเงินกู้ยืม x อัตราดอกเบี้ยคงท่ี (Flat Rate) x จ านวนปี 

เงื่อนไขสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน 

วงเงินกู้ยืมสูงสุด* 100 ล้านบาท 5 ล้านบาท 

อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุด* ร้อยละ 110 ของราคาซื้อขาย 
หรือราคาประเมินรถ 

ร้อยละ 150 
 ของราคาประเมินรถ 

ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด* 84 งวด 72 งวด 
อัตราดอกเบี้ยคงที่**  
(ต่อป)ี (Flat Rate) 2.65%-9.50% 3.88%-14.50% 

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลด
ดอก** 

(ต่อป)ี (Effective Rate) 
4.77%-17.10% 6.98%-26.10% 

ค าถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่ควรรู้ 
Q1:    วิธีการน ารถท่ีอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่างวดไปขายต่อท่ีถูกต้อง 
A1:    หากยังผ่อนช าระค่าเช่าซ้ือตามสัญญาไม่ครบ ห้ามน ารถไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เน่ืองจากกรรมสิทธ์ิยังเป็น

ของธนาคาร (มิฉะน้ันผู้เช่าซ้ือและผู้รับซ้ือจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย) หากต้องการขายต่อให้ติดต่อมายังธนาคาร 
ธนาคารจะให้รายละเอียดในการปิดบัญชีและข้ันตอนในการโอนรถไปยังผู้รับซ้ือ 

Q2:    การน ารถไปใช้ต่างประเทศ 
A2:    ห้ามน ารถไปใช้ต่างประเทศ เว้นแต่ 

• กรณีพิเศษท่ีผู้เช่าซ้ือยื่นเป็นหนังสือขอให้ธนาคารอนุมัติ 
• เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผู้เช่าซ้ือต้องน าเอกสารไปย่ืนขอท่ีกรมการขนส่งทางบกเพ่ือท าเรื่องขอน ารถออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามรายละเอียดท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด  
Q3:    การขอขยายระยะเวลาเช่าซ้ือ 
A3:    หากประสบปัญหาการช าระเงินค่างวด สามารถท าได้ 2 วิธี 

•  ติดต่อธนาคารเพือขอปรับโครงสร้างหน้ี  
• ติดต่อขอสินเช่ือรถกู้เงินด่วน โครงการ Top Up โดยผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการน้ีจะต้องผ่านเงื่อนไขดังน้ี 

• สินเช่ือเช่าซ้ือ : ผู้เช่าซ้ือต้องท าสัญญาเช่าซ้ือแบบ Step Balloon เงินก้อนงวดสุดท้ายเท่าน้ัน และต้องมี
ประวัติผ่อนช าระตรงตามก าหนด จนเหลือค่าเช่าซ้ือสองงวดสุดท้ายจึงสามารถยื่นความประสงค์ได้ 

• การขยายระยะเวลาเช่าซ้ือจะต้องขยายไปไม่น้อยกว่า 12 เดือน และระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไปเม่ือรวมกับ
ระยะเวลาในสัญญาเช่าซ้ือเดิมต้องไม่เกิน 84 งวด (เช่น เดิมท าสัญญาเช่าซ้ือ 48 งวดสามารถขยาย
ระยะเวลาได้อีก 12-36งวด)  

• อัตราดอกเบี้ยท่ีใช้ในการขอขยายระยะเวลาเช่าซ้ือ คืออัตราดอกเบี้ยเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ท่ีธนาคารประกาศ ณ 
วันท่ีย่ืนขอขยาย บวกเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.25 จากอัตราข้างต้น  

• สินเช่ือรถกู้เงินด่วน :  ส าหรับผู้เช่าซ้ือท่ีต้องการวงเงินส่วนต่างใช้ยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
Q4:    ความรับผิดของผู้เช่าซ้ือหลังรถถูกยึดเพ่ือขายทอดตลาด 
A4:    ก่อนรถถูกยึดเพ่ือขายทอดตลาด 
              หากผิดนัดช าระค่างวด ก่อนถูกยึดรถเพ่ือขายทอดตลาด จะถูกบอกเลิกสัญญาซ่ึงธนาคารจะมีหนังสือบอ

กล่าวและผู้เช่าซ้ือสามารถช าระเพ่ือกลับมาผ่อนช าระต่อได้ภายใน 30 วัน 
           หลังรถถูกยึดเพ่ือขายทอดตลาด 

1. เม่ือถูกยึดรถเพ่ือขายทอดตลาด ผู้เช่าซ้ือมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี ค่าธรรมเนียมขาย
ทอดตลาด และภาระหน้ีคงค้างตามสัญญาท้ังหมด 

2. หลังขายทอดตลาด ถ้ามีเงินเหลือจากการหักช าระหน้ี ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้เช่าซ้ือ แต่หากได้น้อยกว่าหน้ีผู้เช่าซ้ิ
ยังคงต้องรับผิดชอบส่วนท่ีขาดน้ัน 

การค านวณดอกเบี้ย  
ค านวณแบบดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระ 

หลักการผ่อนช าระแบบลดต้นลดดอก  
ค านวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือท าให้
ค่างวดช่วงแรกมีดอกเบี้ยค่อนข้างมาก จึงเหลือหักช าระเงินต้นได้น้อย 

= 

เงินต้น 

ดอกเบี้ย 

ค่างวด 

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate) 

ดอกเบี้ยคงท่ี (Flat Rate) เฉลี่ยต่องวด 

การค านวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกใช้เพ่ือการคิดส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีก่อนก าหนด 

การปิดบัญชีก่อนก าหนด  
ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อภายใต้ความคุ้มครองของสคบ. จะได้รับ ส่วนลด 50% ของ
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ค านวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก 

ภาระหน้ีท่ีจะต้องช าระในกรณีปิดบัญชีก่อนก าหนด   
=  ยอดหน้ีเงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระหักส่วนลด 50% + 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) 

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากค่างวด 
ค่างวด 

เร่ิมสัญญา 
• ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 
• ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า) 
• ค่าอากรซื้อขายรถ (รถเก่า) 
• ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 
• ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
• ค่าเบี้ยพรบ. 

 

ครบปีท่ี 1 
• ค่าภาษีรถยนต์ 
• ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
• ค่าเบี้ยพรบ. 

ครบปีสุดท้าย 
• ค่าภาษีรถยนต์ 
• ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
• ค่าเบี้ยพรบ. 
• ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 

ค่างวด 

สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่ www.kkpfg.com 

ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์เพ่ือใช้การส่วนตัว 800,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เงินดาวน์ 
200,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซ้ือ 600,000 บาท(เงินต้นท่ีต้องผ่อน) ผ่อน 60เดือน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี
ร้อยละ 3 ต่อปี ค านวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 5.64 ต่อปี มีการผิดนัดช าระในงวดท่ี 2 

ตัวอย่างและสูตรการค านวณค่างวดและเบี้ยปรับช าระล่าช้า  

งวดแรก งวด2 งวด3 
ค่างวด 

ช าระปกติ ไม่มาช าระ 
เบี้ยปรับ 

ค่างวด = ยอดขอสินเชื่อเช่าซ้ือ + ดอกเบี้ยเช่าซ้ือท่ีต้องช าระท้ังหมด 
                             จ านวนงวด 
= (600,000 + (600,000 x 3% x 5))/60 = 11,500 บาทต่อเดือน 

อัตราเบี้ยปรับช าระล่าช้า = อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง(EIR)+3 ไม่เกิน 15 =  5.64 +3  = 8.64 (ไม่เกินร้อยละ 15) 
เบี้ยปรับ  = ค่างวด x (วันท่ีค้าง/365) x อัตราเบี้ยปรับ = 11,500 x (30/365) x 8.64% = 81.67 บาท 

หากผิดนัดช าระค่างวด  
ค านวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือท าให้ค่างวด
ช่วงแรกมีดอกเบี้ยค่อนข้างมาก จึงเหลือหักช าระเงินต้นได้น้อย 
1. จะถูกคิดค่าปรับช าระล่าช้า ดังน้ี 

• สินเชื่อเช่าซื้อภายใต้ความคุ้มครองของสคบ. พ.ศ.2561 : EIR* + ร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนค่างวดท่ีผิดนัดช าระแต่ละงวดจนถึงวันช าระยอดค้างเสร็จส้ิน 

• สินเชื่อเช่าซ้ือเชิงพาณิชย์  : EIR* + ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยค านวณจากยอดเงินต้นของค่างวดท่ีผิด
นัดน้ันต้ังแต่วันท่ีเร่ิมผิดนัดจนถึงวันช าระยอดค้างเสร็จส้ิน  

EIR คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค านวณรายสัญญา 
2. จะถูกคิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
 
หากผิดนัดช าระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด  จะถูกคิดค่าปรับช าระล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการติดตาม 
ทวงถามหน้ี และอาจถูกยึดรถ เพ่ือประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนช าระค่างวดให้ตรงตามวันที่ก าหนด 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับสินเชือ่  
y� หากมีปัญหาในการช าระเงินคืนค่าเช่าซื้อรถตามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจ้งธนาคารให้ทราบโดยทันทีเพ่ือ
พิจารณาเง่ือนไขการช าระคืน   y� หากพบว่าเง่ือนในสัญญาเช่าซื้อไม่เป็นไปตามท่ีตกลงหรือมีข้อโต้แย้ง
รายละเอียดในสัญญา กรุณาติดต่อธนาคารภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับสัญญา y� สามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อตกลงและเง่ือนไขการเช่าซ้ือในสัญญา เช่น การส้ินสุดลงของสัญญา (ข้อ 11), การ
ปิดบัญชีก่อนก าหนด    (ข้อ 16)�y�หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสถานท่ีติดต่อท่านควรแจ้งธนาคาร
ให้ทราบทันที   y� หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ี www.kkpfg.com หรือท่ี
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขาท่ัวประเทศ โทร. 02-165-5555 

ประกันภัยที่เกีย่วข้อง  
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่/ผู้โดยสารท่ีอยู่ในหรือนอกรถ ท่ีประสบภัยจากรถ 
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

เพ่ือคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก/ค่าเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ 

• ประโยชน์ของการท าประกันภัย : ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นจาก 
อุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม้ และอื่นๆท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

• ทุนประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองท่ีต้องท า : ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่า 80% ของราคา
ประเมินรถ ระยะเวลาตลอดอายุสัญญาเช่าซ้ือ กรณีท าทุนประกันภัยต ่ากว่ามูลค่ารถ จะได้รับ
สินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุนประกันภัย 

• ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นนอกเหนือจากท่ีธนาคาร
เสนอได้ โดยต้องระบุช่ือธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ 

3. ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์ 
หากผู้เช่าซ้ือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบช าระหน้ีตามวงเงินประกัน 
แทนผู้ช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะมีผลนับต้ังแต่วันท่ี
ระบุในสัญญาสินเชื่อ (กรณีสินเชื่ออนุมัติ) 

4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายของผู้ท าประกันเท่าน้ัน 
และยังดูแลค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

5. โปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว 
เพ่ือคุ้มครองความบกพร่องของอะไหล่และกลไกไฟฟา้ 
ของรถยนต์ท่ีอยู่ภายใต้ความคุ้มครองท่ีระบุเสร็จส้ิน 

ต้องท าตามกฏหมาย 

ต้องท าตามข้อก าหนดของสัญญา 

ควรท าเพ่ือประโยชน์เวลาเกิดความสูญเสีย (ไม่บังคับ) 

ไม่จ าเป็นต้องท าเพ่ือขอสินเชื่อ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน (ไม่บังคับ) 

ไม่จ าเป็นต้องท าเพ่ือขอสินเชื่อ  
แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน (ไม่บังคับ) 
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ข้อกําหนดและเง่ือนไขการขอใช้บริการทางทะเบียน 
ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการได้สมัครใช้บริการทางทะเบียนกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) (“ธนาคาร”) ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังต่อไป

  1. ประเภทบริการทางทะเบียนประกอบด้วย
     • ต่อภาษีประจําปี
     • เปล่ียนแปลงรายละเอียดรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ สีรถ ชนิดเช้ือเพลิง ประเภทรถยนต์ 
       ลักษณะรถยนต์ฯลฯ
     • เปล่ียนแปลงช่ือ สกุล ท่ีอยู่ ในเล่มทะเบียน
     • แจ้งย้าย สลับป้ายทะเบียน
     • ซ้ือแผ่นป้ายทะเบียน (กรณีสูญหาย/ชํารุด)
     • คัดป้ายแสดงรายการเสียภาษี
     • คัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหาย)
     • ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์
     • โอนปิดบัญชีรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบด่วนพิเศษ
     • ค่าปรับทางทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
     • ต่ออายุประกันภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     • ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทางทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศของธนาคาร

  2. เง่ือนไขข้อกําหนด
     ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีชําระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการทาง
     ทะเบียนตามอัตราท่ีธนาคารประกาศกําหนด* และผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคาร
     จะให้บริการตามรายการดังกล่าวแก่ผู้ขอใช้บริการ เม่ือผู้ขอใช้บริการได้ชําระค่าบริการ และ/หรือ
     ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ พร้อมท้ังส่งมอบเอกสารประกอบการดําเนินการทางทะเบียนท้ังหมด (หากมี) ให้แก่
      ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารแจ้งให้ทราบในแต่ละคราว ท้ังน้ี ผู้ขอใช้ บริการ
     ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการให้บริการทางทะเบียนท่ีธนาคารได้มีการ
     แก้ไขเปล่ียนแปลงในอนาคต และได้ประกาศกําหนดเป็นคร้ังคราวไปทุกประการ

บริการทางทะเบียน
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เอกสาร : ใบแจ้งการชําระเงิน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี รวมถึงบรรดาคําบอกกล่าวท่ีตาม
กฎหมายหรือในสัญญาเช่าซ้ือกําหนดให้ทําเป็นหนังสือ วิธีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ : Email 
หรือ SMS

ได้รับเอกสารตรงเวลา สะดวกไม่ต้องรอ
(กรณีใบแจ้งหน้ี จะได้รับล่วงหน้าก่อนถึงวันชําระ 20 วัน)

ปลอดภัยม่ันใจได้ด้วยการกรอกรหัสทุกคร้ัง

ข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปน้ี
1. กรณีส่งเอกสารทาง Email Address เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ PDF / กรณีส่งเอกสารทาง 
   SMS เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ URL 
2. การขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตัดสิทธิธนาคารในการส่งเอกสาร โดยวิธีอ่ืนตามท่ี
  ธนาคารเห็นสมควร  
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกการจัดส่ง
  เอกสารทางไปรษณีย์ และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. หากธนาคารได้ส่งเอกสารออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยัง Email Address และ/หรือ
   ส่งSMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร หรือท่ีผู้ขอใช้บริการ
   ได้แจ้งเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุดให้ธนาคารทราบตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด ให้ถือว่าธนาคาร
   ได้ส่งเอกสารและผู้ขอใช้บริการได้รับเอกสารโดยชอบแล้ว ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า
   การไม่ได้รับใบแจ้งการชําระเงินไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการปฏิเสธการชําระเงิน และ/หรือมี
   สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่อย่างใด
5. กรณีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์เปล่ียนแปลง Email Address และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์
   เพ่ือขอรับเอกสาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตาม
  วิธีการตามท่ีธนาคารกําหนด ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงจะมีผลเม่ือธนาคารแจ้งให้

บริการส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

โหลดเก็บไว้ในมือถือ สะดวก คลิกเปิดดูได้ตลอดเวลา 
Scan ชําระท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้

ลดโลกร้อน ลดการใช้กระดาษ

ประโยชน์ของบริการ

คำนวณค่างวดรถยนต์จ่ายค่างวดไม่ต้องพกบิล

ข้อมูลประมูลรถยนต์ราคาดี

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์

แจ้งเตือนจ่ายค่างวด

เช็คราคารถยนต์และสมัครสินเชื่อได้ทันที

KKP AUTO
ครบเครื่อง... เรื่องรถ

แอพเดียว... ที่ทำให้เรื่องรถเป็นเรื่องง่ายๆ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ี

หมายเหตุ: ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี www.kkpfg.com. > ดอกเบ้ีย/ค่าธรรมเนียม > อัตราค่าธรรมเนียมสินเช่ือ
           เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลิสซ่ิง หรือสอบถามได้ท่ี KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

• กรณีผู้เช่าซ้ือต้องการเบิกเล่มทะเบียนรถยนต์จากธนาคารเพ่ือดําเนินการเปล่ียนประเภทรถยนต์
 เป็นมิได้ใช้เพ่ือการส่วนตัว ผู้เช่าซ้ือมีหน้าท่ีต้องเปล่ียนประเภทประกันภัยรถยนต์ ประเภทสัญญา
 และอัตราดอกเบีย้เป็นรูปแบบพาณิชย์ตามประเภทรถยนต์ดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน
 ประเภทสัญญาตามอัตราทีธ่นาคารประกาศกําหนด (http://bank.kkpfg.com/th/interest/fee-hp)
• กรณีผู้เช่าซ้ือมีการทําประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ และได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลง
 สัญญาและอัตราดอกเบีย้เป็นรูปแบบพาณิชย์ ประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือจะยังคง
 คุ้มครองวงเงินสินเช่ือตามสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ัน โดยจํานวนเงินเอาประกัน
 จะลดลงตามจํานวนหนี้ท่ีค้างชําระท่ีคํานวณจากเง่ือนไขการเช่าซ้ือของสัญญาเดิม และระยะ
 เวลาความคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาการผ่อนชําระของสัญญาเดิม

3. การเปลีย่นประเภทรถยนต์เป็นมิได้เพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว
 (รย.6, รย.9 และ รย.10 หรือรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก)


