คําสัง ที กกค.610409

กันยายน

เรื อง

ประกาศค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ของสินเชือเช่าซื /อรถยนต์ ครัง/ ที 3/

เรี ยน

ผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงานในสํานักงานใหญ่ ผู้จดั การสํานักงานเขตพื /นที ผู้จดั การสํานักงานสาขา และผู้จดั การสาขา

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 01/2551 ลงวันที 3 สิงหาคม 2551 เรื อง การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื /อและให้ เช่าแบบลีสซิง และ ที สนส. AB/
ลงวันที 3 สิงหาคม
กําหนดให้ ธนาคารปิ ดประกาศ
ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ สาขาของธนาคารภายในวันเดียวกับทีธนาคารประกาศหรื อ
เปลียนแปลงประกาศ ความละเอียดแจ้ งอยูแ่ ล้ ว นัน/
ธนาคารได้ มีการประกาศ ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ของสินเชือเช่าซื /อรถยนต์ ครัง/ ที 3/
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั / วนั ที กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทังนี
/ / ขอยกเลิกคําสังที กกค. B ลง
วันที F มิ.ย
เรื อง ประกาศค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้ จา่ ย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ของสินเชือเช่าซื /อรถยนต์ ครัง/ ที /
จึงเรียนมาเพือโปรดดําเนินการปิ ดประกาศอัตราดอกเบี /ย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้ จา่ ย และค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชือ
เช่าซื /อรถยนต์ฉบับใหม่ ณ ทีทําการสาขาเพือแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

( นางสาวจามรี เกษตระกูล )
รองผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสาย Retail Lending Products Management

ผลิตภัณฑ์สินเชือรถยนต์ โทร. 02 544 5304

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกียวกับ ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าใช้ จ่าย และค่ าธรรมเนียมใดๆ ของสิ นเชือเช่ าซื+อรถยนต์ ครั+งที . / 2561
เริมใช้ ต+ังแต่ วันที 45 กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป (กรณีลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีทําสั ญญาเช่ าซื+อตั+งแต่ วันที 9 กรกฎาคม 4;<9)
รายการ
1. ค่ าปรับ
2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานอืน
1.- ค่าอากรแสตมป์

อัตราดอกเบีย+ / ค่ าธรรมเนียม
Effective Interest Rate ตามสัญญาเช่าซือของลูกค้าแต่ละราย + 3% แต่ไม่เกิน -.% ต่อปี
ค่าอากร ร้อยละ 0.1 ของ มูลค่าสัญญา (ตามบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ ตราสารลักษณะที; 3)
ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท ต่อสัญญา
ค่าอากรของผูค้ าประกั
ํ
น 10 บาท ต่อสัญญาคําประกัน
ค่าอากรคู่ฉบับ . บาท ต่อสัญญาคําประกัน
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง

2.2 ค่าต่อภาษีประจําปี และ/หรื อ พรบ.
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบันทึกรายการต่อภาษี / แจ้งติดตังก๊าซ NGV/LPG
2.4 ค่าใช้จ่ายเปลี;ยนสี รถ
2.5 ค่าใช้จ่ายเปลี;ยนเครื; องรถยนต์
2.6 ค่าซือแผ่นป้ ายทะเบียนใหม่ (ชํารุ ดเสี ยหาย)
- ค่าคัดป้ ายวงกลมแสดงรายการเสี ยภาษี
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
- ซือแผ่นโลหะเหล็ก 1 หรื อ 2 แผ่น
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.7 ค่าโอนทะเบียนเข้า / ค่าจดทะเบียนรถยนต์ใหม่
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.8 ค่าโอนทะเบียนออก (กรณี ลูกค้าปิ ดบัญชี)
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.9 ค่าแจ้งเปลี;ยนลักษณะรถ
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.10 ค่าแจ้งเปลี;ยนประเภทการใช้รถ และลักษณะรถ
- ค่าแจ้งเปลี;ยนประเภทการใช้รถ กรณี เปลี;ยนประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นรถสาธารณะ ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.11 ค่าแจ้งสลับป้ ายทะเบียน
- เลขที;ประมูลมาสลับใส่
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
- เลขที;ได้จากขนส่งมาสลับใส่ (ไม่ใช่เลขประมูล)
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.12 ค่าแปลเล่มทะเบียนรถยนต์ กรณี นาํ รถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.13 ค่าขอเอกสารนํารถยนต์เข้าท่าเรื อ
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.14 ค่าขอเอกสารใหม่แทนเอกสารเดิมที;สูญหาย / หมดอายุ
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.15 ค่าคัดเล่มชํารุ ด / สูญหาย
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
่
2.16 ค่าใช้จายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เฉพาะกรณี โอนเปลี;ยนสัญญาเช่าซื อ เท่านัน
ตามที; บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เรี ยกเก็บจริ ง
(ไม่รวมการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้า My Car My Cash)
2.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแจ้งเพิ;มการใช้ก๊าซ NGV/LPG ในเครื; องยนต์
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
2.18 ค่าใช้จ่ายใดๆ ที;กรมการขนส่งทางบก / หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
3. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
-- บาท / ครัง
ชําระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
-- บาท / ครัง
ชําระโดยเช็คหรื อธนาณัติทางไปรษณี ย ์
-- บาท / ครัง
ชําระที;ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต /
ผ่านเครื; อง ATM)
20 บาท / ครัง (ส่วนที;เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที;ชาํ ระ
ชําระที;ธนาคารกรุ งไทย (ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร / ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ /
สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท)
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ผ่านเครื; อง ATM)
10 บาท / ครัง
ชําระที;ธนาคารเพื;อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร)
ไม่เกิน . บาท / ครัง ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 1i บาท / ครัง ในช่องทางสาขา
ชําระผ่านธนาคารอื;นๆ ที;ให้บริ การรับชําระบิล**
15 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 50,000 บาท / ครัง)
ชําระผ่านที;ทาํ การไปรษณี ย ์
15 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท / ครัง)
ชําระผ่าน Counter Service
10 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 49,000 บาท / ครัง)
ชําระผ่าน Tesco Lotus
3.2 ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณี ชาํ ระหนี โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื;น) -- บาท / ครัง

รายการ
4. ค่ าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
ก. กรณี ยงั ไม่บอกเลิกสัญญา
1. ค้างชําระค่างวด
2. ค้างชําระค่างวดติดกันตังแต่ 3 งวด
ข. กรณี บอกเลิกสัญญา (ตามอายุหนีและสถานะทางกฎหมาย)
1. ค่าใช้จ่ายทวงถามหนีก่อนฟ้ อง
2. ค่าใช้จ่ายทวงถามหนีระหว่างฟ้ อง
ค. กรณี ฟ้องร้องคดี
1. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื;น ๆ ที;ราชการเรี ยกเก็บ
2. ค่าทนายความ
ง. ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับการขาย (การประมูลหรื อขายทอดตลาด)
4.2 เงินประกันเล่มทะเบียนรถยนต์
กรณี ลูกค้ายืมเล่มทะเบียนไปเพื;อดําเนินการใดๆ ที;กรมการขนส่งทางบกด้วยตนเอง ใน
ระหว่างที;ยงั อยูใ่ นอายุสญ
ั ญาเช่าซือ หากลูกค้าดําเนินการแล้วเสร็ จและนําเล่มทะเบียนมา
คืนให้ธนาคารลูกค้าจะได้รับเงินประกันคืน
n.o ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิ เปลี;ยนผูเ้ ช่าซือ (รวมค่าเปลี;ยนชื;อผูค้ รอบครอง)***
5. ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ของรถยนต์ ใช้ แล้ ว
5.1 ค่าอากรซือขาย
5.2 เงินเพิ;ม / ค่าปรับต่อภาษีล่าช้า
5.3 ค่าแจ้งย้ายใช้รถ
5.4 ค่าปรับ กรณี ตรวจสภาพรอโอนกรรมสิ ทธิp นานเกิน 15 วัน
6. ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ของ MY CAR MY CASH / TOP UP
(เป็ นค่าธรรมเนียมที;เก็บเพิ;มเติมจากข้อ -- .)
6.1 ค่าโอนกรรมสิ ทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนให้แก่ธนาคารในกรณี ทาํ สัญญาซือขาย)
m.1 ค่าตรวจนอกสภาพรถ (ตรอ.) / ค่าตรวจนอกสภาพรถงานทะเบียนต่างๆ
ที;ตอ้ งตรวจสภาพ (ยกเว้นรถเก๋ งยุโรป) (กรณี ทาํ สัญญาซือขาย)
6.3 ค่าอากรการซือขายโอนทะเบียน
6.4 ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต

อัตราดอกเบีย+ / ค่ าธรรมเนียม

321 บาท/งวด
535 บาท/งวด
ขันตํ;า 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
ขันตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท
ตามที;จ่ายจริ ง
ขันตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท
l,.mi บาท
- 5,000 บาท/ครัง

n,iii บาท (เรี ยกเก็บจากผูข้ อรับโอนสิ ทธิ )
ร้อยละ 0.5 ของ ราคาประเมินตามที;กรมการขนส่งทางบกกําหนด ยกเว้นกรณี ราคาจัดเช่าซือ
แจ้งเกินกว่าราคาประเมินให้คาํ นวณตามราคาจัดเช่าซือ
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง
ตามที;กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บจริ ง

-,iii บาท
-,iii บาท
ร้อยละ 0.5 ของยอดจัดเช่าซือ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
ตามที; บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เรี ยกเก็บจริ ง

หมายเหตุ : ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนี ยมใดๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ;ม (VAT) แล้ว ถ้ามี
** ท่านสามารถตรวจสอบรายชื;อธนาคารและผูใ้ ห้บริ การที;เข้าร่ วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื;อนไขและข้อกําหนด
ของแต่ละธนาคาร / ผูใ้ ห้บริ การ
*** ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิ เปลี;ยนผูเ้ ช่าซือ (รวมค่าเปลี;ยนชื;อผูค้ รอบครอง) สําหรับลูกค้าที;ทาํ สัญญาเช่าซื อกับธนาคารก่อนวันที; 15 กันยายน 1.mจะเริ; มใช้ตงแต่
ั วนั ที; 15 ตุลาคม 1.m- เป็ นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกียวกับ ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าใช้ จ่าย และค่ าธรรมเนียมใดๆ ของสิ นเชือเช่ าซื+อรถยนต์ ครั+งที . / 2561
เริมใช้ ต+ังแต่ วันที 4; กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป
กรณี 9. ลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีทําสั ญญาเช่ าซื+อก่อนวันที 9 กรกฎาคม 4;<9
4. ลูกค้ านิติบุคคลทีทําสั ญญาเช่ าซื+อก่อนและหลังวันที 9 กรกฎาคม 4;<9
รายการ
1. ค่ าปรับ
2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ
ค่ าอากรแสตมป์

3. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
ชําระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชําระโดยเช็คหรื อธนาณัติทางไปรษณี ย ์
ชําระที;ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต /
ผ่านเครื; อง ATM)
ชําระที;ธนาคารกรุ งไทย (ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร / ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ /
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ผ่านเครื; อง ATM)
ชําระที;ธนาคารเพื;อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร)
ชําระผ่านธนาคารอื;นๆ ที;ให้บริ การรับชําระบิล**
ชําระผ่านที;ทาํ การไปรษณี ย ์
ชําระผ่าน Counter Service
ชําระผ่าน Tesco Lotus
3.2 ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณี ชาํ ระหนี โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื;น)
4. ค่ าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
ก. กรณี ยงั ไม่บอกเลิกสัญญา
1. ค้างชําระค่างวด
2. ค้างชําระค่างวดติดกันตังแต่ 3 งวด
ข. กรณี บอกเลิกสัญญา/ ติดตามทรัพย์สิน (ตามอายุหนีและสถานะทางกฎหมาย)
1. บอกเลิกสัญญา ค่าจ้างพนักงาน เร่ งรัด
2. ติดตามทรัพย์สิน ค่าจ้างพนักงานยึด
ค. กรณี นาํ รถยึดกลับคืนธนาคาร
1. ค่าสถานที;จอดรถ
2. ค่านํารถไปสถานที;เก็บของธนาคาร
3. ค่ายกรถและค่าซ่อม
4. ค่าใช้จ่ายการประมูลหรื อขายทอดตลาด
ง. กรณี ฟ้องร้องคดี
1. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื;น ๆ ที;ราชการเรี ยกเก็บ
2. ค่าทนายความ
4.2 ค่าออกบัตรประจําตัวผูเ้ ช่าซือใหม่ กรณี หาย / ชํารุ ด
4.3 ค่าขอตรวจสอบรายการ / ตรวจค้นเอกสาร / ออกสําเนาเอกสาร

อัตราดอกเบีย+ / ค่ าธรรมเนียม
Minimum Retail Rate (MRR) ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) +10% ต่อปี
ค่าอากร ร้อยละ 0.1 ของ มูลค่าสัญญา (ตามบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ ตราสารลักษณะที; 3)
ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท ต่อสัญญา
ค่าอากรของผูค้ าประกั
ํ
น 10 บาท ต่อสัญญาคําประกัน
ค่าอากรคู่ฉบับ . บาท ต่อสัญญาคําประกัน

-- บาท / ครัง
-- บาท / ครัง
-- บาท / ครัง
20 บาท / ครัง (ส่วนที;เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที;ชาํ ระ
สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 บาท / ครัง
ไม่เกิน . บาท / ครัง ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 1i บาท / ครัง ในช่องทางสาขา
15 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 50,000 บาท / ครัง)
15 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท / ครัง)
10 บาท / ครัง (ยอดชําระสูงสุ ดไม่เกิน 49,000 บาท / ครัง)
-- บาท / ครัง

321 บาท/งวด
535 บาท/งวด
ขันตํ;า 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
ขันตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท
2,000 บาท / เดือน เศษของเดือนคิดเป็ น 1 เดือน
ตามที;จ่ายจริ ง
ตามที;จ่ายจริ ง
8,560 บาท
ตามที;จ่ายจริ ง
ขันตํ;า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท
50 บาท / ใบ
300 บาท / ครัง

รายการ
4.4 ค่าธรรมเนียมการขอโอนสัญญาเช่าซือ

อัตราดอกเบีย+ / ค่ าธรรมเนียม
แบ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็ น 2 ครัง
ครังที; 1: เก็บในวันที;ลูกค้าขอดําเนินการจํานวน 1,200 บาท/ครัง
ครังที; 2: เก็บในวันที;โอนเสร็ จ ในส่วนที;เหลือ ขันตํ;า 4,000 บาท/ครัง แต่ไม่เกิน 1% ของ
ยอดหนีคงเหลือ (กรณี ให้บริ การนอกสถานที;ทาํ การธนาคารฯ คิดค่าบริ การ เพิ;ม
อีก 1,000 บาท/ครัง)
- ค่าเปลี;ยนชื;อผูค้ รอบครอง (โอนสิ ทธิp )
600 บาท / ครัง
4.5 ค่าบริ การต่อภาษีประจําปี และ/หรื อ พรบ.
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียนทังในเขต กทม. และต่างจังหวัด:
(ค่าภาษี, ค่าพรบ. และค่าบริ การ)
ภาษีตามจ่ายจริ ง+ ค่าพรบ. ตามจ่ายจริ ง + ค่าบริ การต่อภาษี 300 บาท / คัน / ครัง
- กรณี รถยนต์ประเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียน
ในเขต กทม. : ภาษีตามจ่ายจริ ง+ ค่าพรบ. ตามจ่ายจริ ง + ค่าบริ การ 500 บาท / คัน / ครัง
4.6 เงินประกันเล่มทะเบียนรถและค่าบริ การของธนาคาร
- 5,500 บาท/ครัง กรณี โอนกรรมสิ ทธิp ปิ ดบัญชี คืนเงินประกันเมื;อดําเนิ นการแล้วเสร็ จ
หากลูกค้าไม่ดาํ เนินการโอนเล่มทะเบียน และนําเล่มทะเบียนรถมาคืนให้แล้วเสร็ จ ภายใน 5,000 บาท (ธนาคารคิดค่าบริ การ 500บาท)
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที;ลูกค้าขอยืมเล่มทะเบียนรถยนต์ ธนาคารฯขอสงวนสิ ทธิp ไม่คืน - 5,300 บาท/ครัง กรณี ดาํ เนินการทางทะเบียน คืนเงินประกันเมื;อดําเนิ นการแล้วเสร็ จ
เงินประกัน
5,000 บาท (ธนาคารคิดค่าบริ การ 300บาท)
4.7 ค่าบริ การบันทึกรายการต่อภาษี / แจ้งติดตังก๊าซ NGV/LPG
300 บาท/ครัง
4.8 ค่าแจ้งเปลี;ยนสี รถ
1,500 บาท/ครัง
4.9 ค่าแจ้งเปลี;ยนเครื; องรถยนต์
1,500 บาท/ครัง
4.10 ค่าซือแผ่นป้ ายทะเบียนใหม่ (ชํารุ ดเสี ยหาย)
- ค่าคัดป้ ายวงกลมแสดงรายการเสี ยภาษี
600 บาท / คัน / ครัง
- ซือแผ่นโลหะเหล็ก 1 หรื อ 2 แผ่น
800 บาท / ครัง (กรณี ป้ายกราฟฟิ ก เพิ;มอีก 1,000 บาท/แผ่น)
4.11 ค่าจดทะเบียนรถยนต์ใหม่
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียนทังในเขต กทม. และต่างจังหวัด:
(เฉพาะรถกระบะที;เพิ;มโครงหลังคาเก็บค่าตรวจนอกเพิ;ม 1,000 บาท)
ภาษีตามจ่ายจริ ง + 1,500 บาท / ครัง
- กรณี รถยนต์ประเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียน
ในเขต กทม. มีใบประกอบการ: 7,000 บาท / คัน / ครัง
- กรณี รถยนต์ประเภทอื;นที;นอกเหนือจากรถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียน
ในเขต กทม.ไม่มีใบประกอบการ: 8,000 บาท / คัน / ครัง
4.12 ค่าโอนทะเบียนเข้ารวมค่าบริ การต่อภาษี
สําหรับรถยนต์ซือ-ขาย
(กรณี รถยนต์ใช้แล้ว / รถประมูล)
- ค่าโอนทุกกรณี 1,200 บาท (ไม่รวมตรวจนอกสภาพรถ)
- ค่าโอนทุกกรณี รวมตรวจนอกสภาพรถ 2,200 บาท
4.13 ค่าโอนทะเบียนออก
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียนในเขต กทม.: 1,200 บาท/คัน/ครัง
(กรณี ลูกค้าปิ ดบัญชี)
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล ในต่างจังหวัด: 1,500 บาท/คัน/ครัง
- กรณี รถยนต์ประเภทอื;น ที;นอกเหนือจาก เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล ที;จดทะเบียนในเขต
กทม. และต่างจังหวัด: 1,700 บาท/ คัน/ ครัง
4.14 ค่าตรวจนอกสภาพรถ (ตรอ.) / ค่าบริ การตรวจนอกสภาพรถงานทะเบียนต่างๆ ที;ตอ้ ง
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียนทังในเขต กทม. และต่างจังหวัด:
ตรวจสภาพ ซึ;งสามารถตรวจนอกได้ (ยกเว้นรถเก๋ งยุโรป)
1,000 บาท / ครัง
- กรณี รถยนต์ประเภทอื;นที;นอกเหนือจาก รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล และจดทะเบียน
ในเขต กทม. : 2,000 บาท / ครัง
4.15 ค่าแจ้งเปลี;ยนประเภทการใช้รถ และลักษณะรถ
- ค่าแจ้งเปลี;ยนประเภทการใช้รถ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)
- กรณี รถยนต์เก๋ ง, กระบะ, ตูส้ ่วนบุคคล: ภาษีตามจ่ายจริ ง + 1,500 บาท / ครัง
- กรณี เปลี;ยนประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นรถสาธารณะ: ภาษีตามจ่ายจริ ง + 3% ของ
ค่าเช่าซือคงเหลือรวม VAT
- ค่าแจ้งเปลี;ยนลักษณะรถ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)
1,500 บาท / ครัง รวมค่าภาษีนาหนั
ํ กเพิ;ม
4.16 ค่าแจ้งสลับป้ ายทะเบียน
- เลขที;ประมูลมาสลับใส่
4,000 บาท / ครัง
- เลขที;ได้จากขนส่งมาสลับใส่ (ไม่ใช่เลขประมูล)
4,000 บาท / ครัง
4.17 ค่าแจ้งหยุด / ยกเลิกการใช้รถ
600 บาท / ครัง
4.18 ค่าแปลเล่มทะเบียนรถยนต์ กรณี นาํ รถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร
600 บาท / ครัง
4.19 ค่าขอเอกสารนํารถยนต์เข้าท่าเรื อ
300 บาท / ครัง
4.20 ค่าขอเอกสารใหม่แทนเอกสารเดิมที;สูญหาย / หมดอายุ
500 บาท / ครัง

รายการ

อัตราดอกเบีย+ / ค่ าธรรมเนียม

4.21 ค่าคัดเล่มชํารุ ด / สูญหาย
4.22 ค่าดําเนินการปรับโครงสร้างหนี
4.23 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เฉพาะกรณี โอนเปลี;ยนสัญญาเช่าซื อ เท่านัน
(ไม่รวมการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้า My Car My Cash)
4.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแจ้งเพิ;มการใช้ก๊าซ NGV/LPG ในเครื; องยนต์
4.25 ค่าคัดสําเนาเอกสาร สําเนาเล่มทะเบียน สําเนาใบกํากับภาษี สําเนาใบเสร็ จรับเงิน
5. ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ของรถยนต์ ใช้ แล้ ว
5.1 ค่าอากรซือขาย
5.2 เงินเพิ;ม / ค่าปรับต่อภาษีล่าช้า
5.3 ค่าแจ้งย้ายใช้รถ
5.4 ค่าปรับ กรณี ตรวจสภาพรอโอนกรรมสิ ทธิp นานเกิน 15 วัน
6. ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ของ MY CAR MY CASH / TOP UP
(เป็ นค่าธรรมเนียมที;เก็บเพิ;มเติมจากข้อ -- .)
6.1 ค่าประเมินราคารถที;สาขา
6.2 ค่าประเมินราคารถที;บา้ นลูกค้า
6.3 ค่าโอนกรรมสิ ทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนให้แก่ธนาคาร)
6.4 ค่าโอนกรรมสิ ทธิp ในเล่มทะเบียน (โอนให้แก่ผเู ้ ช่าซือ)
6.5 ค่าอากรการโอนทะเบียน
6.6 ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต

1,000 บาท / ครัง
3,000 บาท / สัญญา
200 บาท / ครัง
-,.ii บาท / คัน / ครัง ทัว; ประเทศ
100 บาท / ฉบับ
ร้อยละ 0.5 ของ ราคาประเมินตามที;กรมการขนส่งทางบกกําหนด ยกเว้นกรณี ราคาจัดเช่าซือ
แจ้งเกินกว่าราคาประเมินให้คาํ นวณตามราคาจัดเช่าซือ
ร้อยละ 1 ของค่าภาษีรถ ต่อเดือน
1,000 บาท / ครัง
200 บาท / ครัง

1,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
ร้อยละ 0.5 ของยอดจัดเช่าซือ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
200 บาท / ครัง

หมายเหตุ : ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนี ยมใดๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ;ม (VAT) แล้ว ถ้ามี
** ท่านสามารถตรวจสอบรายชื;อธนาคารและผูใ้ ห้บริ การที;เข้าร่ วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื;อนไขและข้อกําหนด
ของแต่ละธนาคาร / ผูใ้ ห้บริ การ

ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม .....................................................................................
(นางสาวจามรี เกษตระกูล)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารสาย Retail Lending Products Management
ประกาศ ณ วันที; 24 กันยายน 2561

