
 
 

                     รายละเอยีดเกีย่วกบั อตัราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายจริง                           

และพอสมควรแก่เหตุเกีย่วกบัทรัพย์สินส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั ปะเภทสินเช่ือทีม่ทีะเบียนรถเป็นประกนั 

รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ 

1. อตัราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ 24% ต่อปี 24% ต่อปี 
2. ค่าใช้จ่ายทีใ่ห้แก่หน่วยงานราชการ 
    2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

 
ผูกู้เ้ป็นผูรั้บผิดชอบตามอตัราท่ีทางราชการก าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายทีใ่ห้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 
    3.1 ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน 

 
บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั ทุกสาขา          ไม่มีค่าบริการ  
ช าระผา่น Mobile Banking                             ไม่มีค่าบริการ 
ช าระผา่น Big  C                                      10 บาทต่อรายการ 
ช าระผา่น Tesco Lotus                            10 บาทต่อรายการ 
ช าระผา่น บตัร Bar Code Card และ Bar Cord ใบแจง้หน้ี                                                          
สามารถช าระไดทุ้กช่องทาง    

4. ค่าใช้จ่ายตามทีไ่ด้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหต ุ
    4.1 ค่าใชจ่้ายในการทวงถามหน้ี 

 ผิดนดั 1 งวด 
 ผิดนดั 2 งวด 
 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามกรณีลงพ้ืนท่ีติดตาม (ผิดนดั 3 งวดข้ึนไป) 

    4.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกินคร้ังละ 200 บาทต่อคร้ัง) 
    4.3 ค่าทนายความกรณีฟ้องร้องด าเนินคดี 

 
 

200 
300 
500 
200 

ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
 

300 
500 
1,000 
200 

ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
    5.1 ค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหม่กรณีสูญหาย / ช ารุด 

 
200 

 
200 
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6. ข้อก าหนดและภาระหน้าที ่

 ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่างวดตามสญัญา ไม่เกินกวา่วนัท่ีครบก าหนดช าระตามใบแจง้หน้ี หากช าระหลงัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ ผูกู้จ้ะมีภาระ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรืออาจถูกยกเลิกสญัญาและตอ้งคืนเงินตน้ทั้งจ านวน 

 กรณีปิดสญัญาก่อนครบก าหนด ภายใตก้ารผอ่นช าระรายเดือน ผูกู้ต้อ้งตรวจสอบยอดช าระเงินคงคา้งกบัสาขาของบริษทัก่อนช าระเงิน
ปิดบญัชี 
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7. กรณีไม่ปฎบิตัติามข้อก าหนดและภาระหน้าที ่

 หากผูกู้ไ้ม่สามารถปฎิบติัตามขอ้ก าหนดและภาระหนา้ท่ีได ้จะมีคา่ใชจ่้ายในการทวงถาม ถูกติดตามและขายทอดตลาดหลกัประกนั หรือ

ในบางกรณีอาจมีค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 

 ค่าปรับ จะแตกต่างกนัตามสญัญาของผูกู้แ้ต่ละราย โดยผูกู้ส้ามารถดูรายละเอียดค่าปรับไดต้ามท่ีระบุในสญัญากูย้มืเงิน ทั้งน้ีเม่ือรวม

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ แลว้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายสุญัญาจะไม่เกินร้อยละ 24 ตอ่ปี 

 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถาม มีรายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้4. 
8. การช าระเงนิก่อนครบก าหนด 

 หากผูกู้ช้  าระเงินค่างวดล่วงหนา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ค่างวดนั้นจะถูกรับช าระเป็นค่างวด โดยจะตดัช าระเงินตน้ใหก้บับญัชีของผูกู้ท้ ั้ง

จ านวน 

 หากผูกู้ช้  าระเงินกูปิ้ดบญัชีก่อนครบก าหนดสญัญา ผูกู้จ้ะไดรั้บส่วนลดดอกเบ้ีย 100% ของดอกเบ้ียสินเช่ือ ส าหรับงวดท่ียงัไม่ครบ

ก าหนดช าระ 

9. ผู้ค า้ประกนัหรือหลกัประกนั 

 ผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 

 หลกัประกนั บริษทัรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถของผูกู้แ้ละเอกสารโอนลอยเป็นประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูกู้ย้งัสามารถครอบครองรถ และ
ใชป้ระโยชน์ในฐานะเจา้ของรถไดต้ามปกติ 

10. ประกนัภัย 

ผูกู้มี้สิทธ์ิ เลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าประกนั โดยไม่มีผลตอ่การอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงมีประกนัท่ีผูกู้ค้วรท า มีดงัน้ี 

 ประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ  ควรท า เพื่อคุม้ครองวงเงินหากผูกู้เ้สียชีวติหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง บริษทัประกนัภยัจะเป็นผู ้

ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้อีกทั้งยงัคุม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคล ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

 ประกนัภัยรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.)  ตอ้งท าตามกฎหมายก าหนด เพ่ือคุม้ครองและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสารท่ี

อยูใ่นรถหรือบุคคลภายนอกท่ีประสบภยัจากรถ 

 ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ  ควรท า เพื่อคุม้ครองการเสียชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตวัรถ 

ขยายความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลของผูข้บัข่ีและโดยสารในรถ และประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

 ประกนัภัยอุบตัเิหตุและสุขภาพ  เพื่อคุม้ครองการเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง บริษทัประกนัจะจ่ายเงิน
เยยีวยาแก่ผูกู้ ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์
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11. ความเส่ียง 

 กรณีผิดนดัช าระหน้ี อาจเกิดค่าทวงถาม ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้4. 

 หากไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวทวงถามแลว้ไม่มาช าระหน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูกู้ต้อ้งยนิยอมส่งมอบทรัพยห์ลกัประกนัใหแ้ก่บริษทั 

หรือถูกติดตามหลกัประกนั เพ่ือน ามาขายทอดตลาด โดยคิดราคาทรัพยเ์ท่ากบัราคาทอ้งตลาด หากมูลค่าสูงกวา่จ านวนหน้ีคา้งช าระ ผูกู้ ้

จะไดรั้บเงินส่วนต่างท่ีเกินกวา่หน้ีคา้งช าระ แต่ถา้มูลค่าไม่เพียงพอผูกู้ต้อ้งน าเงินมาช าระส่วนท่ีขาดใหแ้ก่บริษทั 

 เม่ือขายทอดตลาดแลว้ มูลค่าทรัพยห์ลกัประกนันอ้ยกวา่หน้ีคา้งช าระ หากผูกู้ไ้ม่น าเงินส่วนท่ีขาดมาช าระแก่บริษทั ผูกู้อ้าจถูกฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายเพ่ือน าเงินมาช าระส่วนท่ีขาด 

12. ช่องทางตดิต่อบริษัท 
หากท่านมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ 

 สาขาของบริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั 
 ลูกคา้สมัพนัธ์ 02-743-8787 กด 2 
 Line : @sekngoen 
 Facebook : sekngoen 
 Website : mitsibsekngoen.com 
 Email : marketing.mitsibsekngoen@gmail.com / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่างการค านวณค่างวด 

บริษทัค านวณดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินแต่ละงวดดว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนดอกเบ้ียในแต่ละงวด  
จะลดลงเม่ือลูกคา้มีการจ่ายช าระเงินตน้เขา้มาในแต่ละงวด โดยมีวกีารค านวณในเบ้ืองตน้อยา่งง่าย ดงัน้ี 

ตวัอย่าง ลูกคา้กู1้0,000 บาท ผอ่นช าระ 12 งวด อตัราดอกเบ้ียของสญัญา ตามวธีีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเท่ากบั14% ต่อปี หรือ1.17% ต่อเดือน ซ่ึง

เทียบเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 0.65% ต่อเดือน 

1. ค านวณดอกเบีย้ทั้งสัญญา 

จ านวนดอกเบ้ียทั้งหมด =  เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ียคงท่ี x จ านวนงวด 

   = 10,000 x  
0.65

100
  x 12 

   = 780 บาท 

 

2. ค านวณค่างวดทีต้่องจ่ายช าระต่อเดือน 

 

   = 
เงินตน้ + ดอกเบ้ียทั้งหมด

จ านวนงวด
 

 

   = 
10,000 + 780

12
 

 
   = 898 บาท 

 

 


