
 

คําสั�ง ที� กกค.610409      ��  กนัยายน  ���� 
 

เรื�อง ประกาศคา่ปรับ คา่บริการ คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมใด ๆ ของสนิเชื�อเชา่ซื /อรถยนต์ ครั /งที� 3/���� 
 
เรียน  ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงานในสาํนกังานใหญ่ ผู้จดัการสาํนกังานเขตพื /นที� ผู้จดัการสาํนกังานสาขา และผู้จดัการสาขา 
 
 ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที� สนส. 01/2551 ลงวนัที� 3 สงิหาคม 2551 เรื�อง การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้เชา่ซื /อและให้เชา่แบบลสีซิ�ง และ ที� สนส. AB/���� ลงวนัที� 3 สงิหาคม ���� กําหนดให้ธนาคารปิดประกาศ
คา่ปรับ คา่บริการ คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมใด ๆ ไว้ในที�เปิดเผย ณ สาขาของธนาคารภายในวนัเดียวกบัที�ธนาคารประกาศหรือ
เปลี�ยนแปลงประกาศ ความละเอียดแจ้งอยูแ่ล้ว นั /น 

            ธนาคารได้มีการประกาศ  คา่ปรับ  คา่บริการ  คา่ใช้จ่าย  และคา่ธรรมเนียมใด ๆ ของสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ ครั /งที� 3/���� 
มีผลบงัคบัใช้ตั /งแตว่นัที� �� กนัยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั /งนี / ขอยกเลกิคําสั�งที� กกค. ��B��� ลง
วนัที� �F มิ.ย ���� เรื�อง ประกาศคา่ปรับ คา่บริการ คา่ใช้จา่ย และคา่ธรรมเนียมใด ๆ ของสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ ครั /งที� �/���� 

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดดาํเนินการปิดประกาศอตัราดอกเบี /ย คา่ปรับ คา่บริการ คา่ใช้จา่ย และคา่ธรรมเนียมใดๆ ของสนิเชื�อ

เช่าซื /อรถยนต์ฉบบัใหม ่ณ ที�ทําการสาขาเพื�อแจ้งให้ลกูค้าทราบตอ่ไป   
 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 
                ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
                       ( นางสาวจามรี  เกษตระกลู ) 

                                                                         รองผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail Lending Products Management 
         

 
 
 
 
 

 

ผลิตภณัฑ์สินเชื�อรถยนต์  โทร. 02 544 5304 
 
 
 
 



 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกี�ยวกบั ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื�อเช่าซื+อรถยนต์ ครั+งที� . / 2561 

เริ�มใช้ตั+งแต่วันที� 45 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาที�ทําสัญญาเช่าซื+อตั+งแต่วันที� 9 กรกฎาคม 4;<9) 

 
รายการ อตัราดอกเบี+ย / ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าปรับ     Effective Interest Rate ตามสญัญาเช่าซื�อของลูกคา้แต่ละราย + 3% แตไ่ม่เกิน -.% ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื�น 
      1.- ค่าอากรแสตมป์ 
 
 

 

 
    ค่าอากร ร้อยละ 0.1 ของ มูลค่าสญัญา (ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ตราสารลกัษณะที; 3) 
    ค่าอากรคู่ฉบบั 5 บาท ต่อสญัญา 
    ค่าอากรของผูค้ ํ�าประกนั 10 บาท ต่อสญัญาคํ�าประกนั   
    ค่าอากรคู่ฉบบั . บาท ต่อสญัญาคํ�าประกนั 

     2.2 ค่าต่อภาษีประจาํปี และ/หรือ พรบ.               ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง    

     2.3 ค่าใชจ่้ายในการบนัทึกรายการต่อภาษี / แจง้ติดตั�งก๊าซ NGV/LPG   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.4 ค่าใชจ่้ายเปลี;ยนสีรถ   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.5 ค่าใชจ่้ายเปลี;ยนเครื;องรถยนต ์   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.6 ค่าซื�อแผน่ป้ายทะเบียนใหม่ (ชาํรุดเสียหาย)  
           -  ค่าคดัป้ายวงกลมแสดงรายการเสียภาษี   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
           -  ซื�อแผน่โลหะเหล็ก 1 หรือ 2 แผน่   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.7 ค่าโอนทะเบียนเขา้ / ค่าจดทะเบียนรถยนตใ์หม ่     ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.8 ค่าโอนทะเบียนออก (กรณีลูกคา้ปิดบญัชี)   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.9 ค่าแจง้เปลี;ยนลกัษณะรถ      ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 

      2.10 ค่าแจง้เปลี;ยนประเภทการใชร้ถ และลกัษณะรถ  
             - ค่าแจง้เปลี;ยนประเภทการใชร้ถ กรณีเปลี;ยนประเภทรถยนตส่์วนบุคคลเป็นรถสาธารณะ 

    
  ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 

     2.11 ค่าแจง้สลบัป้ายทะเบียน 
             - เลขที;ประมูลมาสลบัใส่ 
             - เลขที;ไดจ้ากขนส่งมาสลบัใส่ (ไม่ใช่เลขประมูล) 

    
   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
   ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 

     2.12 ค่าแปลเล่มทะเบียนรถยนต ์กรณีนาํรถยนตอ์อกนอกราชอาณาจกัร    ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.13 ค่าขอเอกสารนาํรถยนตเ์ขา้ท่าเรือ    ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.14 ค่าขอเอกสารใหม่แทนเอกสารเดิมที;สูญหาย / หมดอายุ      ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.15 ค่าคดัเล่มชาํรุด / สูญหาย    ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.16 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต เฉพาะกรณีโอนเปลี;ยนสญัญาเช่าซื�อ เท่านั�น 
             (ไม่รวมการตรวจสอบขอ้มูลเครดิตของลูกคา้ My Car My Cash) 

     ตามที; บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั เรียกเกบ็จริง 

     2.17 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแจง้เพิ;มการใชก๊้าซ NGV/LPG ในเครื;องยนต ์    ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 
     2.18 ค่าใชจ่้ายใดๆ ที;กรมการขนส่งทางบก / หน่วยงานราชการเรียกเกบ็    ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเกบ็จริง 

3. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื�น 
    3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน 
          ชาํระโดยหกับญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์
          ชาํระโดยเช็คหรือธนาณติัทางไปรษณีย ์
          ชาํระที;ธนาคารไทยพาณิชย ์ (ผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั / ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต / 
          ผา่นเครื;อง ATM) 
          ชาํระที;ธนาคารกรุงไทย  (ผา่นเคานเ์ตอร์ของธนาคาร / ผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั / 
          ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต /  ผา่นเครื;อง ATM) 
          ชาํระที;ธนาคารเพื;อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผา่นเคานเ์ตอร์ของธนาคาร) 
          ชาํระผา่นธนาคารอื;นๆ ที;ใหบ้ริการรับชาํระบิล** 
          ชาํระผา่นที;ทาํการไปรษณีย ์
          ชาํระผา่น Counter Service 
          ชาํระผา่น Tesco Lotus 

 
 
-- บาท / ครั� ง 
-- บาท / ครั� ง 
-- บาท / ครั� ง 
 

     20 บาท / ครั� ง (ส่วนที;เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที;ชาํระ 
     สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) 
     10 บาท / ครั� ง 

ไม่เกิน . บาท / ครั� ง ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 1i บาท / ครั� ง ในช่องทางสาขา
15 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / ครั� ง) 
15 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ครั� ง) 
10 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ครั� ง) 

    3.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํระหนี� โดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอื;น) -- บาท / ครั� ง 



รายการ อตัราดอกเบี+ย / ค่าธรรมเนียม 

4. ค่าใช้จ่ายที�เป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร  
 4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหนี�  
               ก. กรณียงัไม่บอกเลิกสญัญา 
                      1. คา้งชาํระค่างวด 
                      2. คา้งชาํระค่างวดติดกนัตั�งแต่ 3 งวด 
               ข. กรณีบอกเลิกสญัญา (ตามอายุหนี�และสถานะทางกฎหมาย) 
                      1. ค่าใชจ่้ายทวงถามหนี� ก่อนฟ้อง 
                      2. ค่าใชจ่้ายทวงถามหนี�ระหวา่งฟ้อง 
                ค. กรณีฟ้องร้องคดี 

                         1. ค่าธรรมเนียมศาลและคา่ธรรมเนียมอื;น ๆ ที;ราชการเรียกเกบ็ 
                         2. ค่าทนายความ 
                    ง. ค่าใชจ่้ายเกี;ยวกบัการขาย (การประมูลหรือขายทอดตลาด) 

      
 
321 บาท/งวด 
535 บาท/งวด  
      
ขั�นตํ;า 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท   

     ขั�นตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท  
 
ตามที;จ่ายจริง 
ขั�นตํ;า  5,000 บาท แต่ไม่เกิน  12,000 บาท 
l,.mi บาท 

     4.2 เงินประกนัเล่มทะเบียนรถยนต ์
          กรณีลูกคา้ยืมเล่มทะเบียนไปเพื;อดาํเนินการใดๆ ที;กรมการขนส่งทางบกดว้ยตนเอง ใน 
          ระหวา่งที;ยงัอยูใ่นอายุสญัญาเช่าซื�อ หากลูกคา้ดาํเนินการแลว้เสร็จและนาํเล่มทะเบียนมา 
          คืนใหธ้นาคารลูกคา้จะไดรั้บเงินประกนัคืน 

- 5,000 บาท/ครั� ง 
 

     n.o ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิเปลี;ยนผูเ้ช่าซื�อ (รวมค่าเปลี;ยนชื;อผูค้รอบครอง)*** n,iii บาท (เรียกเก็บจากผูข้อรับโอนสิทธิ) 

 5. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ของรถยนต์ใช้แล้ว 
     5.1 ค่าอากรซื�อขาย 

 
ร้อยละ 0.5 ของ ราคาประเมินตามที;กรมการขนส่งทางบกกาํหนด ยกเวน้กรณีราคาจดัเช่าซื�อ
แจง้เกินกวา่ราคาประเมินใหค้าํนวณตามราคาจดัเช่าซื�อ 

     5.2 เงินเพิ;ม / ค่าปรับต่อภาษีล่าชา้ ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง 
     5.3 ค่าแจง้ยา้ยใชร้ถ ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง 
     5.4 ค่าปรับ กรณีตรวจสภาพรอโอนกรรมสิทธิp  นานเกิน 15 วนั ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง 

6. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ของ MY CAR MY CASH / TOP UP 
   (เป็นค่าธรรมเนียมที;เกบ็เพิ;มเติมจากขอ้ -- .) 
  6.1 ค่าโอนกรรมสิทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนใหแ้ก่ธนาคารในกรณีทาํสญัญาซื�อขาย) 

 
 

-,iii บาท 

     m.1 ค่าตรวจนอกสภาพรถ (ตรอ.) / ค่าตรวจนอกสภาพรถงานทะเบียนต่างๆ  
           ที;ตอ้งตรวจสภาพ (ยกเวน้รถเก๋งยุโรป) (กรณีทาํสญัญาซื�อขาย) 

-,iii บาท 

  6.3 ค่าอากรการซื�อขายโอนทะเบียน ร้อยละ 0.5 ของยอดจดัเช่าซื�อ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก 
  6.4 ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต ตามที; บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั เรียกเกบ็จริง 

 

หมายเหตุ  : ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใชจ่้าย และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ;ม (VAT) แลว้ ถา้มี 
                    **  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื;อธนาคารและผูใ้หบ้ริการที;เขา้ร่วมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื;อนไขและขอ้กาํหนด 
                            ของแต่ละธนาคาร / ผูใ้หบ้ริการ 
                      *** ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิเปลี;ยนผูเ้ช่าซื�อ (รวมค่าเปลี;ยนชื;อผูค้รอบครอง) สาํหรับลูกคา้ที;ทาํสญัญาเช่าซื�อกบัธนาคารก่อนวนัที; 15 กนัยายน 1.m-  

         จะเริ;มใชต้ั�งแต่วนัที; 15 ตุลาคม 1.m- เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกี�ยวกบั ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื�อเช่าซื+อรถยนต์ ครั+งที� . / 2561 

เริ�มใช้ตั+งแต่วันที� 4; กนัยายน 2561 เป็นต้นไป                                                                                                                             

กรณี    9. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที�ทําสัญญาเช่าซื+อก่อนวันที� 9 กรกฎาคม 4;<9  

                                                                                4. ลูกค้านิติบุคคลที�ทําสัญญาเช่าซื+อก่อนและหลงัวันที� 9 กรกฎาคม 4;<9 

 
รายการ อตัราดอกเบี+ย / ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าปรับ Minimum Retail Rate (MRR) ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  (KTB) +10% ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

      ค่าอากรแสตมป์ 
 
 

 
ค่าอากร ร้อยละ 0.1 ของ มูลค่าสญัญา (ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ตราสารลกัษณะที; 3) 
ค่าอากรคู่ฉบบั 5 บาท ต่อสญัญา 
ค่าอากรของผูค้ ํ�าประกนั 10 บาท ต่อสญัญาคํ�าประกนั   
ค่าอากรคู่ฉบบั . บาท ต่อสญัญาคํ�าประกนั 

3. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื�น 
    3.1 ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน 
          ชาํระโดยหกับญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์
          ชาํระโดยเช็คหรือธนาณติัทางไปรษณีย ์
          ชาํระที;ธนาคารไทยพาณิชย ์ (ผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั / ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต / 
          ผา่นเครื;อง ATM) 
          ชาํระที;ธนาคารกรุงไทย  (ผา่นเคานเ์ตอร์ของธนาคาร / ผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั / 
          ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต / ผา่นเครื;อง ATM) 
          ชาํระที;ธนาคารเพื;อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผา่นเคานเ์ตอร์ของธนาคาร) 
          ชาํระผา่นธนาคารอื;นๆ ที;ใหบ้ริการรับชาํระบิล** 
          ชาํระผา่นที;ทาํการไปรษณีย ์
          ชาํระผา่น Counter Service 
          ชาํระผา่น Tesco Lotus 

 
 
-- บาท / ครั� ง 
-- บาท / ครั� ง 
-- บาท / ครั� ง 
 

     20 บาท / ครั� ง (ส่วนที;เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที;ชาํระ 
     สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) 
     10 บาท / ครั� ง 

ไม่เกิน . บาท / ครั� ง ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 1i บาท / ครั� ง ในช่องทางสาขา
15 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / ครั� ง) 
15 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ครั� ง) 
10 บาท / ครั� ง (ยอดชาํระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ครั� ง) 

    3.2 ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํระหนี� โดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอื;น) -- บาท / ครั� ง 

4. ค่าใช้จ่ายที�เป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร  

 4.1 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหนี�  
               ก. กรณียงัไม่บอกเลิกสญัญา 
                      1. คา้งชาํระค่างวด 
                      2. คา้งชาํระค่างวดติดกนัตั�งแต่ 3 งวด 
               ข. กรณีบอกเลิกสญัญา/ ติดตามทรัพยสิ์น  (ตามอายุหนี�และสถานะทางกฎหมาย) 
                      1. บอกเลิกสญัญา ค่าจา้งพนกังาน เร่งรัด 
                      2. ติดตามทรัพยสิ์น ค่าจา้งพนกังานยึด 
                ค. กรณีนาํรถยึดกลบัคืนธนาคาร   
                      1. ค่าสถานที;จอดรถ 
                      2. ค่านาํรถไปสถานที;เก็บของธนาคาร   

                          3. ค่ายกรถและค่าซ่อม 
                          4. ค่าใชจ่้ายการประมูลหรือขายทอดตลาด 

                ง. กรณีฟ้องร้องคดี 
                         1. ค่าธรรมเนียมศาลและคา่ธรรมเนียมอื;น ๆ ที;ราชการเรียกเกบ็ 
                         2. ค่าทนายความ 

      
 
321 บาท/งวด 
535 บาท/งวด  
      
ขั�นตํ;า 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท   

     ขั�นตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท  
 
2,000 บาท / เดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน 
ตามที;จ่ายจริง 

     ตามที;จ่ายจริง 
     8,560 บาท  

 
ตามที;จ่ายจริง 
ขั�นตํ;า  5,000 บาท แต่ไม่เกิน  12,000 บาท 

     4.2 ค่าออกบตัรประจาํตวัผูเ้ช่าซื�อใหม่ กรณีหาย / ชาํรุด 50 บาท / ใบ 
     4.3 ค่าขอตรวจสอบรายการ / ตรวจคน้เอกสาร / ออกสาํเนาเอกสาร 300 บาท / ครั� ง 



รายการ อตัราดอกเบี+ย / ค่าธรรมเนียม 

     4.4 ค่าธรรมเนียมการขอโอนสญัญาเช่าซื�อ 
 
 
 
 
            -  ค่าเปลี;ยนชื;อผูค้รอบครอง (โอนสิทธิp )   

แบ่งจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็น 2 ครั� ง 
ครั� งที; 1: เกบ็ในวนัที;ลูกคา้ขอดาํเนินการจาํนวน 1,200 บาท/ครั� ง 
ครั� งที; 2: เกบ็ในวนัที;โอนเสร็จ ในส่วนที;เหลือ ขั�นตํ;า 4,000 บาท/ครั� ง  แต่ไม่เกิน 1% ของ  
              ยอดหนี�คงเหลือ (กรณีใหบ้ริการนอกสถานที;ทาํการธนาคารฯ คิดค่าบริการ เพิ;ม 
              อีก 1,000 บาท/ครั� ง)  
600 บาท / ครั� ง 

   4.5 ค่าบริการต่อภาษีประจาํปี และ/หรือ พรบ.             
         (ค่าภาษี, ค่าพรบ. และค่าบริการ)       

- กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียนทั�งในเขต กทม. และต่างจงัหวดั:  
  ภาษีตามจ่ายจริง+ ค่าพรบ. ตามจ่ายจริง + ค่าบริการต่อภาษี 300 บาท / คนั / ครั� ง    
- กรณีรถยนตป์ระเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียน 
  ในเขต กทม. : ภาษีตามจ่ายจริง+ ค่าพรบ. ตามจ่ายจริง + ค่าบริการ 500 บาท /  คนั / ครั� ง    

   4.6 เงินประกนัเล่มทะเบียนรถและค่าบริการของธนาคาร 
         หากลูกคา้ไม่ดาํเนินการโอนเล่มทะเบียน และนาํเล่มทะเบียนรถมาคืนใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 
         ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที;ลูกคา้ขอยืมเล่มทะเบียนรถยนต ์ธนาคารฯขอสงวนสิทธิp ไม่คืน 
          เงินประกนั 

- 5,500 บาท/ครั� ง กรณีโอนกรรมสิทธิp ปิดบญัชี คืนเงินประกนัเมื;อดาํเนินการแลว้เสร็จ  
  5,000 บาท (ธนาคารคิดค่าบริการ 500บาท) 
- 5,300 บาท/ครั� ง กรณีดาํเนินการทางทะเบียน คืนเงินประกนัเมื;อดาํเนินการแลว้เสร็จ  
  5,000 บาท  (ธนาคารคิดค่าบริการ 300บาท) 

   4.7 ค่าบริการบนัทึกรายการต่อภาษี / แจง้ติดตั�งก๊าซ NGV/LPG 300 บาท/ครั� ง 
   4.8 ค่าแจง้เปลี;ยนสีรถ 1,500 บาท/ครั� ง 
   4.9 ค่าแจง้เปลี;ยนเครื;องรถยนต ์ 1,500 บาท/ครั� ง 
   4.10 ค่าซื�อแผน่ป้ายทะเบียนใหม่ (ชาํรุดเสียหาย)  
           -  ค่าคดัป้ายวงกลมแสดงรายการเสียภาษี 600 บาท / คนั / ครั� ง 
           -  ซื�อแผน่โลหะเหล็ก 1 หรือ 2 แผน่ 800 บาท / ครั� ง (กรณีป้ายกราฟฟิก เพิ;มอีก 1,000 บาท/แผน่) 
   4.11 ค่าจดทะเบียนรถยนตใ์หม่ 
           (เฉพาะรถกระบะที;เพิ;มโครงหลงัคาเกบ็ค่าตรวจนอกเพิ;ม 1,000 บาท) 
                   
 
 

-  กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียนทั�งในเขต กทม. และต่างจงัหวดั:  
   ภาษีตามจ่ายจริง + 1,500 บาท / ครั� ง 
- กรณีรถยนตป์ระเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียน 
  ในเขต กทม.  มีใบประกอบการ: 7,000 บาท / คนั / ครั� ง 
 - กรณีรถยนตป์ระเภทอื;นที;นอกเหนือจากรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียน 

ในเขต กทม.ไม่มีใบประกอบการ:  8,000 บาท / คนั / ครั� ง  
    4.12 ค่าโอนทะเบียนเขา้รวมค่าบริการต่อภาษี  
            (กรณีรถยนตใ์ชแ้ลว้ / รถประมูล) 
 

สาํหรับรถยนตซื์�อ-ขาย 
 -  ค่าโอนทุกกรณี 1,200 บาท (ไม่รวมตรวจนอกสภาพรถ) 
 -  ค่าโอนทุกกรณี รวมตรวจนอกสภาพรถ 2,200 บาท     

    4.13 ค่าโอนทะเบียนออก      
            (กรณีลูกคา้ปิดบญัชี) 

 - กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียนในเขต กทม.:  1,200 บาท/คนั/ครั� ง  
 - กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล ในต่างจงัหวดั: 1,500 บาท/คนั/ครั� ง  
 - กรณีรถยนตป์ระเภทอื;น ที;นอกเหนือจาก เก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล ที;จดทะเบียนในเขต 
   กทม. และต่างจงัหวดั: 1,700 บาท/ คนั/ ครั� ง 

    4.14 ค่าตรวจนอกสภาพรถ (ตรอ.) / ค่าบริการตรวจนอกสภาพรถงานทะเบียนต่างๆ ที;ตอ้ง 
            ตรวจสภาพ ซึ;งสามารถตรวจนอกได ้(ยกเวน้รถเก๋งยุโรป) 

- กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียนทั�งในเขต กทม. และต่างจงัหวดั:    
  1,000 บาท / ครั� ง 
- กรณีรถยนตป์ระเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล และจดทะเบียน 
  ในเขต กทม. :  2,000 บาท / ครั� ง 

      4.15 ค่าแจง้เปลี;ยนประเภทการใชร้ถ และลกัษณะรถ  
              - ค่าแจง้เปลี;ยนประเภทการใชร้ถ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ) 

 
 
              - ค่าแจง้เปลี;ยนลกัษณะรถ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ) 

 
- กรณีรถยนตเ์ก๋ง, กระบะ, ตูส่้วนบุคคล: ภาษีตามจ่ายจริง + 1,500 บาท / ครั� ง 
- กรณีเปลี;ยนประเภทรถยนตส่์วนบุคคล เป็นรถสาธารณะ: ภาษีตามจ่ายจริง + 3% ของ 
  ค่าเช่าซื�อคงเหลือรวม VAT 
1,500 บาท / ครั� ง รวมค่าภาษีนํ�าหนกัเพิ;ม 

    4.16 ค่าแจง้สลบัป้ายทะเบียน 
            - เลขที;ประมูลมาสลบัใส่ 
            - เลขที;ไดจ้ากขนส่งมาสลบัใส่ (ไม่ใช่เลขประมูล) 

 
4,000 บาท / ครั� ง 
4,000 บาท / ครั� ง 

     4.17 ค่าแจง้หยดุ / ยกเลิกการใชร้ถ 600 บาท / ครั� ง 
     4.18 ค่าแปลเล่มทะเบียนรถยนต ์กรณีนาํรถยนตอ์อกนอกราชอาณาจกัร 600 บาท / ครั� ง 
     4.19 ค่าขอเอกสารนาํรถยนตเ์ขา้ท่าเรือ 300 บาท / ครั� ง 
     4.20 ค่าขอเอกสารใหม่แทนเอกสารเดิมที;สูญหาย / หมดอายุ  500 บาท / ครั� ง 



รายการ อตัราดอกเบี+ย / ค่าธรรมเนียม 

     4.21 ค่าคดัเล่มชาํรุด / สูญหาย 1,000 บาท / ครั� ง 
     4.22 ค่าดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี�  3,000 บาท / สญัญา 
     4.23 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต เฉพาะกรณีโอนเปลี;ยนสญัญาเช่าซื�อ เท่านั�น 
             (ไม่รวมการตรวจสอบขอ้มูลเครดิตของลูกคา้ My Car My Cash) 

200 บาท / ครั� ง 

     4.24 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแจง้เพิ;มการใชก๊้าซ NGV/LPG ในเครื;องยนต ์ -,.ii บาท / คนั / ครั� ง ทั;วประเทศ 
     4.25 ค่าคดัสาํเนาเอกสาร สาํเนาเล่มทะเบียน สาํเนาใบกาํกบัภาษี สาํเนาใบเสร็จรับเงิน 100 บาท / ฉบบั 

 5. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ของรถยนต์ใช้แล้ว 
     5.1 ค่าอากรซื�อขาย 

 
ร้อยละ 0.5 ของ ราคาประเมินตามที;กรมการขนส่งทางบกกาํหนด ยกเวน้กรณีราคาจดัเช่าซื�อ
แจง้เกินกวา่ราคาประเมินใหค้าํนวณตามราคาจดัเช่าซื�อ 

     5.2 เงินเพิ;ม / ค่าปรับต่อภาษีล่าชา้ ร้อยละ 1 ของค่าภาษีรถ ต่อเดือน 
     5.3 ค่าแจง้ยา้ยใชร้ถ 1,000 บาท / ครั� ง 
     5.4 ค่าปรับ กรณีตรวจสภาพรอโอนกรรมสิทธิp  นานเกิน 15 วนั 200 บาท / ครั� ง 

6. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ของ MY CAR MY CASH / TOP UP 
   (เป็นค่าธรรมเนียมที;เกบ็เพิ;มเติมจากขอ้ -- .) 
   6.1 ค่าประเมินราคารถที;สาขา 

 
 

1,000 บาท 

   6.2 ค่าประเมินราคารถที;บา้นลูกคา้ 2,000 บาท 
   6.3 ค่าโอนกรรมสิทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนใหแ้ก่ธนาคาร) 1,000 บาท 
   6.4 ค่าโอนกรรมสิทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนใหแ้ก่ผูเ้ช่าซื�อ) 1,000 บาท 
   6.5 ค่าอากรการโอนทะเบียน ร้อยละ 0.5 ของยอดจดัเช่าซื�อ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก 
   6.6 ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 200 บาท / ครั� ง 

 

หมายเหตุ  : ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใชจ่้าย และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ;ม (VAT) แลว้ ถา้มี 
                    ** ท่านสามารถตรวจสอบรายชื;อธนาคารและผูใ้หบ้ริการที;เขา้ร่วมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื;อนไขและขอ้กาํหนด 
                            ของแต่ละธนาคาร / ผูใ้หบ้ริการ 
 
 
 
 
 

        

       ผูมี้อาํนาจลงนาม ..................................................................................... 
 

                                                        (นางสาวจามรี   เกษตระกูล) 
                                           รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสาย Retail Lending Products Management 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                        ประกาศ ณ วนัที; 24 กนัยายน 2561 
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