ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการ
1. ค่าปรับ
1.1 ค่าปรับเนื่องจากชาระค่างวดล่าช้าจากวันครบกาหนดชาระ
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์

MRR (KTB) + 10% ต่อปี ของจานวนเงินค่างวดที่ผดิ นัดชาระแต่ละงวดจนถึงวันชาระเสร็จสิ้น

2.1 ค่าอากรแสตมป์
1) สัญญาเช่าซื้อ
2) สัญญาค้าประกัน
3) คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้าประกัน
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
1) ชาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3) ชาระผ่านเครื่อง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4) ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungsri Online
5) ชาระผ่านระบบ Krungsri Mobile Application
6) ชาระที่จุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชาระ
7) ชาระที่จุดบริการของที่ทาการไปรษณีย์
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการชาระ
8) ชาระที่จุดบริการของเทสโก้ โลตัส
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชาระ
9) ชาระที่จุดบริการของ CenPay
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชาระ

0.1% ของยอดค่าเช่าซื้อ + เงินดาวน์
10 บาท / คน / สัญญา
5 บาท / คน / สัญญา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
15 - 25 บาท / รายการชาระ หรือ
ตามที่ผู้รับชาระเรียกเก็บ
10 บาท / รายการชาระ
10 บาท / รายการชาระ
15 บาท / รายการชาระ
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560

ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการ
กรณีผิดนัดชาระหนี้
3.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาระหนี้โดยการหักบัญชี)
3.4 ค่าติดตามทวงถามหนี้
1) ค่าใช้จ่ายรับรถคืน โดยความยินยอมของผู้เช่า/ผู้เช่าซื้อ
(เฉพาะกรณีก่อนบอกเลิกสัญญา)
2) ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม และ/หรือติดตามเพื่อกลับเข้า
ครอบครองรถ/รับรถ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจานวนวัน และ
ยอดหนี้ที่คา้ งชาระ (กรณีบอกเลิกสัญญาและค้างชาระ)
3) ค่าใช้จ่ายในการขอคืนรถ (ไถ่ถอนรถคืน) เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามจานวนวันและยอดหนี้ที่คา้ งชาระ
4) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทางศาล (รวมค่าทนายความ) เรียกเก็บ
ตามระยะทางจากศาลถึงสานักงานผู้ให้บริการงานกฎหมาย
3.5 ค่าปรับเนื่องจากไม่โอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถภายในกาหนด
3.6 ค่าปรับเนื่องจากไม่ดาเนินการทางทะเบียนรถในเรื่องอื่นๆ ภายใน
กาหนดเวลา
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
4.1 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิสญ
ั ญาเช่าซื้อ - เช่าแบบลีสซิ่ง
1) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิสญ
ั ญาเช่าซื้อ - เช่าแบบลีสซิ่ง
2) ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้รับโอนสิทธิและ
ผู้ค้าประกัน
3) ค่าธรรมเนียมการแจ้งสลักหลังกรมธรรม์กรณีโอนสิทธิสญ
ั ญา
4.2 ค่าธรรมเนียมการทาสัญญาเช่าซื้อ เฉพาะรถใช้แล้ว

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์
ไม่มี
ไม่มี
1,500 บาท / คัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 กม.)
และ 2,500 บาท / คัน (มากกว่า 200 กม.)
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 10,000 บาท (61 ถึง 90 วัน)
ขั้นต่า 6,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (91 วัน ขึ้นไป)
ชาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 1) หรือข้อ 2)

15,000 บาท
30,000 บาท (31 ถึง 60 วัน)
35,000 บาท (61 ถึง 120 วัน)
40,000 บาท (121 วันขึ้นไป)

ตามที่จ่ายจริง ขั้นต่า 8,000 บาท สูงสุด 12,000 บาท
200 บาท

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อ / ค่าเช่าคงเหลือ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 2,140 บาท
500 บาท / คน / สัญญา
ไม่มี
ไม่มี

(ชาระครั้งเดียว ณ วันทาสัญญา)
4.3 ค่าธรรมเนียมขอยกเลิกการทาสัญญาเช่าซื้อ - เช่าแบบลีสซิ่ง
4.4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนรถยนต์
เพื่อใช้เป็นรถยนต์รับจ้างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว)

3,000 บาท / สัญญา
1% ของยอดหนี้คงเหลือตามสัญญา
ไม่นอ้ ยกว่า 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
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ไม่มี

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560

ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการ
4.5 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถใหม่เป็นชื่อธนาคาร
1) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (ประกอบภายในประเทศ)
2) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (นาเข้าจากต่างประเทศ)
4.6 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถเป็นชื่อธนาคาร (โอนเข้า)
1) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา
4) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา
4.7 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถให้แก่ลกู ค้า (โอนออก)
1) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา
4) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา
4.8 ค่าบริการเสียภาษีรถประจาปี (ไม่รวมค่าภาษีรถและค่าปรับ
ต่อภาษีลา่ ช้า)
4.9 ค่าบริการบันทึกรายการเสียภาษีรถประจาปี
(กรณีลกู ค้าต่อภาษีดว้ ยตนเองแบบไม่ใช้เล่ม)
4.10 ค่าบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนรถ
(ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)
1) แจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ /สีรถ /ชนิดเชื้อเพลิง (ต่อรายการ)
2) แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถ เนื่องจากโอนสิทธิ์การเช่าซื้อ
3) ซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่เกิน 2 แผ่น (กรณีสญ
ู หาย/ชารุด)
4) คัดป้ายแสดงการเสียภาษีรถ (กรณีสญ
ู หาย)
5) แจ้งเปลี่ยนลักษณะรถ
6) แจ้งเปลี่ยนประเภทรถ
7) แจ้งไม่ใช้รถ
8) แจ้งเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
9) แจ้งสลับหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
10) แจ้งเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล / ที่อยู่ และยกเลิกการแจ้งย้ายรถ
11) แจ้งย้ายรถไปใช้จังหวัดอื่น (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
12) แจ้งย้ายรถเข้า (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
13) แจ้งจดทะเบียนรถใหม่ เนื่องจากทะเบียนรถระงับ
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
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รถยนต์

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

2,000 บาท / ครั้ง / คัน
2,000 บาท / ครั้ง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

900 บาท / ครั้ง / คัน
1,000 บาท / ครั้ง / คัน
1,650 บาท / ครั้ง / คัน
1,650 บาท / ครั้ง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

1,200 บาท / ครั้ง / คัน
1,300 บาท / ครั้ง / คัน
1,400 บาท / ครั้ง / คัน
1,500 บาท / ครั้ง / คัน
250 บาท / ครั้ง / คัน

1,800 บาท / ครั้ง / คัน
ไม่มีบริการ
2,000 บาท / ครั้ง / คัน
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

200 บาท / ครั้ง / คัน

200 บาท / ครั้ง / คัน

1,000 บาท / ครั้ง / คัน
1,500 บาท / ครั้ง / คัน
700 บาท / ครั้ง / คัน
600 บาท / ครั้ง / คัน
1,200 บาท / ครั้ง / คัน
1,500 บาท / ครั้ง / คัน
500 บาท / ครั้ง / คัน
2,300 บาท / ครั้ง / คัน
4,300 บาท / ครั้ง / สัญญา
500 บาท / ครั้ง / คัน
1,600 บาท / ครั้ง / คัน
1,300 บาท / ครั้ง / คัน
1,600 บาท / ครั้ง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
1,000 บาท / ครั้ง / คัน
700 บาท / ครั้ง / คัน
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
700 บาท / ครั้ง / คัน
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560

ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการ

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์
5,000 บาท / ครั้ง / สัญญา

4.11 ค่ามัดจายืมใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4.12 ค่าบริการจัดทาชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถ (กรณีลกู ค้าขอดาเนินการเอง)

500 บาท/ ครั้ง / สัญญา

4.13 ลูกค้าทาชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถหาย / ขอออกใหม่ (ไม่รวมค่าปรับ)
4.14 ค่าบริการจัดทาเอกสาร / หนังสือรับรอง / อนุญาตเกี่ยวกับ
ทะเบียนรถ / การใช้รถ
4.15 ค่าบริการคัดสาเนาเอกสารและรับรองสาเนาจากเอกสารต้นฉบับ
(ไม่เกิน 5 แผ่น)
4.16 ค่าบริการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนรถเพื่อใช้เป็นรถยนต์
รับจ้างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถยนต์และค่าภาษีที่เกิดขึ้น
กรณีผิดนัดชาระหนี้

500 บาท / ครั้ง / สัญญา
500 บาท / ครั้ง / สัญญา
100 บาท / ครั้ง / สัญญา
5,000 บาท / ครั้ง / สัญญา

ไม่มี

4.17 ค่าติดตามทวงถามหนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม
- กรณีผดิ นัดชาระหนี้ หนึ่งงวด
200 บาท / สัญญา
500 บาท / สัญญา
- กรณีผดิ นัดชาระหนี้ สองงวด งวดที่สอง
300 บาท / สัญญา
หมายเหตุ :
1. MRR (KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อยของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. คาว่า “น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 กม.” และ "มากกว่า 200 กม." หมายถึง ระยะทางวัดจากสถานที่รับรถถึงสถานที่เก็บรักษารถรอการขาย
3. คาว่า “รถบรรทุก” หมายถึง รถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกี่งพ่วง รถเฉพาะกิจ รถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งและรถตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามเพื่อกลับเข้าครอบครองรถ/รับรถ ไม่รวมถึงค่าน้ามันรถ ค่ารถยก ค่าซ่อมรถ ค่าระยะทางที่ไปดาเนินงาน
5. อัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนรถ เป็นอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บ และใช้เฉพาะในเขตพื้นที่ตั้งสานักงานสาขาของธนาคาร ซึ่งค่าบริการในแต่ละพื่นที่ให้บริการอาจไม่เท่ากัน
6. อัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ใช้เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนส่วนบุคคล สาหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนประเภทอื่น จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามที่จ่ายจริง
7. ลูกค้าที่ขณะทาสัญญาได้จดทะเบียนประเภทรถยนต์สว่ นบุคคล หากประสงค์จะขอเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการรับจ้าง / ขนส่ง (ป้ายเหลือง /
ป้ายเขียว) ต้องทาประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองการใช้รถยนต์เพื่อรับจ้าง / ขนส่งด้วย
8. อัตราค่าบริการอื่นที่มิได้กาหนดไว้จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โปรดสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

ผู้มีอานาจลงนาม................................................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ นกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
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