
บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด

รายละเอียดเก่ียวกับ อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนยีมใด ๆ และค่าใชจ่้ายตามท่ีได้จ่ายจรงิ
และพอสมควรแก่เหตเุก่ียวกับสนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การกํากับ ประเภทสินเช่ือท่ีมทีะเบยีนรถเป็นประกัน

เริม่ใช้วันท่ี 12 กันยายน 2565

1. อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ 
     1.1 อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร หรอืค่าธรรมเนยีมใด ๆ

2. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานราชการ
     2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไมเ่กิน 24% ต่อปี

ผูกู้้เป็นผูร้บัผดิชอบตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด

หมายเหตุ: เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี้ค้างชําระสะสมเกิน 1,000 บาท

ตามคําพพิากษาของศาล

         หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมในการชําระผ่านจุดบริการรับชําระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีตัวแทน
         รับชําระเงินเรยีกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชําระเงิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยูกั่บตัวแทนรบัชาํระเงิน

3. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอ่ืน
     3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน        บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด ทกุสาขา

       ชําระผา่น Mobile Banking
       ชําระผา่น Lotus’s
       ชําระผา่น Counter Services
           - กรุงเทพฯ และปรมิณฑล
           - ต่างจังหวัด 

4. ค่าใชจ่้ายท่ีเปน็ต้นทนุในการดําเนินงานของบรษัิท
     4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหนี้
                - ผดินัด 1 งวด
                - ผดินัด 2 งวด เป็นต้นไป

     4.2 ค่าทนายความกรณฟีอ้งรอ้งดําเนินคดี

50 บาท
100 บาท

ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ

เริม่ใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 กันยายน 2565



บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด

รายละเอียดเก่ียวกับ อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ
สําหรบัสินเชื่อท่ีดิน

เริม่ใช้วันท่ี 13 มนีาคม 2566

1. อัตราดอกเบีย้ ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานราชการ
     2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไมเ่กิน 15% ต่อปี

ผูกู้้เป็นผูร้บัผดิชอบตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด

ตามคําพพิากษาของศาล
790 หรอื 1,290 สําหรบัสินเชื่อจํานองท่ีดิน ขึ้นอยูกั่บระยะทางหรอืวงเงิน

ไมเ่กิน 3.75% ของค่างวดค้างชําระ

         หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมในการชําระผ่านจุดบริการรับชําระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีตัวแทน
         รบัชาํระเงินเรยีกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชําระเงิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยูกั่บตัวแทนรบัชาํระเงิน

หมายเหต:ุ 
ค่าประเมินราคาหลักประกัน1:
    (1) ค่าบริการประเมินราคาหลักประกันเป็นบริการพิเศษเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกันให้กับลูกค้า โดยมีอัตราค่าบริการท่ีต�ากว่าการประเมินราคาโดยผู้ให้บริการประเมินราคาเอกชนในท้องตลาด
    (2) หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะใช้บริการสามารถนําเล่มประเมินราคาหลักประกันจากภายนอกท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินราคาหลักประกันท่ีอยู่ในรายชื่อท่ีบริษัทฯรับรองมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้อง
          ชําระค่าประเมินราคาหลักประกันแต่อยา่งใด
    (3) ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันขึ้นอยูกั่บวงเงินและประเภทหลักประกันและอาจเปล่ียนแปลงได้ 
    (4) หากได้เริ่มประเมินราคาไปแล้ว ลูกค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันแม้ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ

3. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอ่ืน
     3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน        บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด ทกุสาขา

       ชําระผา่น Mobile Banking
       ชําระผา่น Lotus’s
       ชําระผา่น Counter Services
           - กรุงเทพฯ และปรมิณฑล
           - ต่างจังหวัด 

4. ค่าใชจ่้ายท่ีเปน็ต้นทนุในการดําเนินงานของบรษัิท
      4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหนี้
                - ผดินัด 1 งวด             
                - ผดินัด 2 งวดเปน็ต้นไป
     
     4.2 ค่าทนายความกรณฟีอ้งรอ้งดําเนินคดี
     4.3 ค่าธรรมเนยีมประเมนิหลักประกัน1

5. ค่าปรบั
     5.1 ค่าปรบักรณผีดินัดชําระหนี้

ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ

เริม่ใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 มนีาคม 2566

หมายเหต:ุ เรยีกเก็บกรณลูีกค้ามยีอดหนีค้้างชําระสะสมเกิน 1,000 บาท

50 บาท
100 บาท



บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด

รายละเอียดเก่ียวกับ อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนยีมใด ๆ และค่าใชจ่้ายตามท่ีได้จ่ายจรงิ
และพอสมควรแก่เหตเุก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

เริม่ใช้วันท่ี 1 กันยายน 2565

1. อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ 
     1.1 อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร หรอืค่าธรรมเนยีมใด ๆ

2. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานราชการ
     2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไมเ่กิน 25% ต่อปี

ผูกู้้เป็นผูร้บัผดิชอบตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด

4. ค่าใชจ่้ายท่ีเปน็ต้นทนุในการดําเนินงานของบรษัิท
     4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหนี้
                - ผดินัด 1 งวด             
                - ผดินัด 2 งวดเปน็ต้นไป 
    
     4.2 ค่าใชจ่้ายกรณเีช็คคืน (ไมเ่กิน 200 บาท/ครั้ง)
     4.3 ค่าออกบตัรใหมก่รณหีาย/ชาํรุด (กรณใีชบ้ตัรในการเบกิถอน)
     4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบญัชขีองแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เปน็ต้นไป)
     4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ

         หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมในการชําระผ่านจุดบริการรับชําระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีตัวแทน
         รับชําระเงินเรยีกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชําระเงิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยูกั่บตัวแทนรบัชาํระเงิน

3. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอ่ืน
     3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน

     

3.2 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไมม่ค่ีาบรกิาร

       บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด ทกุสาขา
       ชําระผา่น Mobile Banking
       ชําระผา่น Lotus’s
       ชําระผา่น Counter Services
           - กรุงเทพฯ และปรมิณฑล
           - ต่างจังหวัด 

ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ

เริม่ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565

หมายเหต:ุ เรยีกเก็บกรณลีกูค้ามยีอดหนีค้้างชาํระสะสมเกิน 1,000 บาท

50 บาท
100 บาท

200 บาท/ครั้ง
ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร



บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด

เริม่ใช้วันท่ี 1 กันยายน 2565

1. อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ 
     1.1 อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิาร หรอืค่าธรรมเนยีมใด ๆ

2. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานราชการ
     2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไมเ่กิน 33% ต่อปี

เงินเทอรโ์บเปน็ผูร้บัผดิชอบตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับ อัตราดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอาจเรยีกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเชื่อ
รายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชพีภายใต้การกํากับ

เริม่ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565

         หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมในการชําระผ่านจุดบริการรับชําระเงิน เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีตัวแทน
         รับชําระเงินเรยีกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชําระเงิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยูกั่บตัวแทนรบัชาํระเงิน

3. ค่าใชจ่้ายท่ีใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอ่ืน
     3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน

     

3.2 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไมม่ค่ีาบรกิาร

       บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด ทกุสาขา
       ชําระผา่น Mobile Banking
       ชําระผา่น Lotus’s
       ชําระผา่น Counter Services
           - กรุงเทพฯ และปรมิณฑล
           - ต่างจังหวัด 

ไมม่ค่ีาบรกิาร
ไมม่ค่ีาบรกิาร

10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ


