ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซือ และให้เช่าแบบลีสซิง
สําหรับสัญญาทีไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธรุ กิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
รายการ
1. ค่าปรับ
1.1 ค่าปรับเนืองจากชําระค่างวดล่าช้าจากวันครบกําหนดชําระ
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

รถบรรทุก และรถทีมี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์

MRR (KTB) + 10% ต่อปี ของจํานวนเงินค่างวดทีผิดนัดชําระแต่ละงวดจนถึงวันชําระเสร็จสิน

2.1 ค่าอากรแสตมป์
1) สัญญาเช่าซือ
2) สัญญาคําประกัน
3) คูฉ่ บับสัญญาเช่าซือและสัญญาคําประกัน
2.2 ค่าภาษี รถประจําปี
2.3 เงินเพิมเนืองจากการต่อภาษีล่าช้า
2.4 ค่าธรรมเนียมเปลียนเครืองยนต์ สีรถ ชนิดเชือเพลิง (ต่อรายการ)
2.5 ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ
2.6 ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
2.7 ค่าธรรมเนียมใบแทนเครืองหมายแสดงการเสียภาษี รถ
2.8 ค่าปรับเนืองจากการเปลียนเครืองยนต์ สีรถ ชนิดเชือเพลิง (ต่อรายการ)
2.9 ค่าปรับเนืองจากไม่โอนกรรมสิทธิทะเบียนรถภายในกําหนด
2.10 ค่าปรับเนืองจากไม่ดาํ เนินการทางทะเบียนรถภายในกําหนดเวลา
(ต่อรายการ)
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่บุคคลอืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
1) ชําระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
2) ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
3) ชําระผ่านเครือง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4) ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungsri Online
5) ชําระผ่านระบบ Krungsri Mobile Application
6) ชําระทีจุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ

0.1% ของยอดค่าเช่าซือ + เงินดาวน์
10 บาท / คน / สัญญา
5 บาท / คน / สัญญา
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง
200 บาท
ตามทีจ่ายจริง

ตามทีจ่ายจริง

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการชําระ
หรือ ตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ

7) ชําระทีจุดบริการของทีทําการไปรษณีย์
10 บาท / รายการชําระ หรือ
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการชําระ
ตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
8) ชําระทีจุดบริการของเทสโก้ โลตัส
10 บาท / รายการชําระ หรือ
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
ตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
9) ชําระทีจุดบริการของ CenPay
15 บาท / รายการชําระ หรือ
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
ตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
10) ชําระทีจุดบริการของ mPay
15 บาท / รายการชําระ หรือ
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
ตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
11) ชําระเงินผ่านช่องทางธนาคารทีให้บริการรับชําระบิลข้ามธนาคาร
11.1 ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5 บาท / รายการชําระ
11.2 ชําระทีสาขาของธนาคาร
20 บาท / รายการชําระ
หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชือธนาคาร และผูใ้ ห้บริการทีเข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงือนไข และข้อกําหนดของ
แต่ละธนาคารผูใ้ ห้บริการ
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซือ และให้เช่าแบบลีสซิง
สําหรับสัญญาทีไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธรุ กิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
รายการ
กรณีผิดนัดชําระหนี
3.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํ ระหนีโดยการหักบัญชี)
3.4 ค่าติดตามทวงถามหนี
1) ค่าใช้จ่ายรับรถคืน โดยความยินยอมของผูเ้ ช่า/ผูเ้ ช่าซือ
(เฉพาะกรณีก่อนบอกเลิกสัญญา)
2) ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม และ/หรือติดตามเพือกลับเข้า
ครอบครองรถ/รับรถ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจํานวนวัน และ
ยอดหนีทีค้างชําระ (กรณีบอกเลิกสัญญาและค้างชําระ)
3) ค่าใช้จ่ายในการขอคืนรถ (ไถ่ถอนรถคืน) เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามจํานวนวันและยอดหนีทีค้างชําระ

รถบรรทุก และรถทีมี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์
ไม่มี
ไม่มี
1,500 บาท / คัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 กม.)
และ 2,500 บาท / คัน (มากกว่า 200 กม.)
ตามทีจ่ายจริง
ไม่เกิน 10,000 บาท (61 ถึง 90 วัน)
ขันตํา 6,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (91 วัน ขึนไป)
ชําระค่าใช้จ่ายตามข้อ 1) หรือข้อ 2)

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

ตามทีจ่ายจริง ขันตํา 8,000 บาท สูงสุด 12,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางศาล (รวมค่าทนายความ) เรียกเก็บ
ตามระยะทางจากศาลถึงสํานักงานผูใ้ ห้บริการงานกฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
4.1 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิสญ
ั ญาเช่าซือ - เช่าแบบลีสซิง
1) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิสญ
ั ญาเช่าซือ - เช่าแบบลีสซิง
2) ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูร้ บั โอนสิทธิและ
ผูค้ าประกั
ํ
น
3) ค่าธรรมเนียมการแจ้งสลักหลังกรมธรรม์กรณีโอนสิทธิสญ
ั ญา
4.2 ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูค้ าประกั
ํ
น

1,200 บาท / สัญญา
500 บาท / คน / สัญญา
ไม่มี
500 บาท / คน / สัญญา

(กรณีผเู้ ช่าซือขอเปลียนผูค้ าประกั
ํ
น)
4.3 ค่าธรรมเนียมขอยกเลิกการทําสัญญาเช่าซือ - เช่าแบบลีสซิง
4.4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเปลียนประเภทการจดทะเบียนรถยนต์
เพือใช้เป็ นรถยนต์รบั จ้างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว)

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

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซือ และให้เช่าแบบลีสซิง
สําหรับสัญญาทีไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธรุ กิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
รายการ
4.5 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิรถใหม่เป็ นชือธนาคาร
1) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (ประกอบภายในประเทศ)
2) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (นําเข้าจากต่างประเทศ)
4.6 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถเป็ นชือธนาคาร (โอนเข้า)
1) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุ งเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุ งเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืนและสาขา
4) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืนและสาขา
4.7 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถให้แก่ลกู ค้า (โอนออก)
1) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุ งเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุ งเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืนและสาขา
4) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืนและสาขา
4.8 ค่าบริการเสียภาษี รถประจําปี (ไม่รวมค่าภาษีรถและค่าปรับ
ต่อภาษี ล่าช้า)
4.9 ค่าบริการบันทึกรายการเสียภาษีรถประจําปี
(กรณีลกู ค้าต่อภาษีดว้ ยตนเองแบบไม่ใช้เล่ม)
4.10 ค่าบริการเกียวกับการเปลียนแปลงรายการจดทะเบียนรถ
(ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)
1) แจ้งเปลียนเครืองยนต์ (ต่อรายการ)
2) แจ้งเปลียนสีรถ (ต่อรายการ)
3) แจ้งเปลียนชนิดเชือเพลิง (ต่อรายการ)
4) แจ้งเปลียนชือผูค้ รอบครองรถ เนืองจากโอนสิทธิการเช่าซือ
5) ซือแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่เกิน 2 แผ่น (กรณีสญ
ู หาย/ชํารุ ด)
6) คัดป้ายแสดงการเสียภาษี รถ (กรณีสญ
ู หาย)
7) แจ้งเปลียนลักษณะรถ
8) แจ้งเปลียนประเภทรถ
9) แจ้งไม่ใช้รถ
10) แจ้งเปลียนหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
11) แจ้งสลับหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
12) แจ้งเปลียนชือ, ชือสกุล / ทีอยู่ และยกเลิกการแจ้งย้ายรถ
13) แจ้งย้ายรถไปใช้จงั หวัดอืน (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
14) แจ้งย้ายรถเข้า (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
15) แจ้งจดทะเบียนรถใหม่ เนืองจากทะเบียนรถระงับ
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

รถยนต์

รถบรรทุก และรถทีมี
ใบอนุญาตประกอบการ

1,500 บาท / ครัง / คัน
1,500 บาท / ครัง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

1,250 บาท / ครัง / คัน
1,250 บาท / ครัง / คัน
1,250 บาท / ครัง / คัน
1,250 บาท / ครัง / คัน
250 บาท / ครัง / คัน

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

200 บาท / ครัง / คัน

200 บาท / ครัง / คัน

900 บาท / ครัง / คัน
1,000 บาท / ครัง / คัน
1,300 บาท / ครัง / คัน
2,000 บาท / ครัง / คัน
900 บาท / ครัง / คัน
700 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,500 บาท / ครัง / คัน
800 บาท / ครัง / คัน
2,200 บาท / ครัง / คัน
3,700 บาท / ครัง / สัญญา
500 บาท / ครัง / คัน
2,000 บาท / ครัง / คัน
1,600 บาท / ครัง / คัน
2,300 บาท / ครัง / คัน

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
1,000 บาท / ครัง / คัน
700 บาท / ครัง / คัน
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
700 บาท / ครัง / คัน
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซือ และให้เช่าแบบลีสซิง
สําหรับสัญญาทีไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธรุ กิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
รายการ

รถบรรทุก และรถทีมี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต์
5,000 บาท / ครัง / สัญญา

4.11 ค่ามัดจํายืมใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ
4.12 ค่าบริการจัดทําชุดโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถ (กรณีลกู ค้าขอดําเนินการเอง)

500 บาท/ ครัง / สัญญา

4.13 ลูกค้าทําชุดโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถหาย / ขอออกใหม่ (ไม่รวมค่าปรับ)
4.14 ค่าบริการจัดทําเอกสาร / หนังสือรับรอง / อนุญาตเกียวกับ
ทะเบียนรถ / การใช้รถ
4.15 ค่าบริการคัดสําเนาเอกสารและรับรองสําเนาจากเอกสารต้นฉบับ
(ไม่เกิน 5 แผ่น)
4.16 ค่าบริการขออนุญาตเปลียนประเภทการจดทะเบียนรถเพือใช้เป็ นรถยนต์
รับจ้างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถยนต์และค่าภาษีทีเกิดขึน
กรณีผิดนัดชําระหนี

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

ไม่มีบริการ

4.17 ค่าติดตามทวงถามหนี
1) ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม
- กรณีผิดนัดชําระหนี หนึงงวด
200 บาท / สัญญา
500 บาท / สัญญา
- กรณีผิดนัดชําระหนี สองงวด งวดทีสอง
300 บาท / สัญญา
หมายเหตุ :
1. MRR (KTB) หมายถึง อัตราดอกเบียสําหรับลูกค้าชันดีรายย่อยของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
2. คําว่า “น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 กม.” และ "มากกว่า 200 กม." หมายถึง ระยะทางวัดจากสถานทีรับรถถึงสถานทีเก็บรักษารถรอการขาย
3. คําว่า “รถบรรทุก” หมายถึง รถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกีงพ่วง รถเฉพาะกิจ รถทีมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งและรถตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามเพือกลับเข้าครอบครองรถ/รับรถ ไม่รวมถึงค่านํามันรถ ค่ารถยก ค่าซ่อมรถ ค่าระยะทางทีไปดําเนินงาน
5. อัตราค่าบริการทีเกียวกับงานทะเบียนรถ เป็ นอัตราสูงสุดทีเรียกเก็บ และใช้เฉพาะในเขตพืนทีตังสํานักงานสาขาของธนาคาร ซึงค่าบริการในแต่ละพืนทีให้บริการอาจไม่เท่ากัน
6. อัตราค่าบริการทีเกียวกับงานทะเบียนรถ ใช้เฉพาะรถยนต์ทีจดทะเบียนส่วนบุคคล สําหรับรถยนต์ทีจดทะเบียนประเภทอืน จะเรียกเก็บค่าบริการเพิมตามทีจ่ายจริง
7. ลูกค้าทีขณะทําสัญญาได้จดทะเบียนประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล หากประสงค์จะขอเปลียนประเภทการจดทะเบียนเป็ นรถยนต์ทีใช้เพือการรับจ้าง / ขนส่ง (ป้ายเหลือง /
ป้ายเขียว) ต้องทําประกันภัยประเภท 1 คุม้ ครองการใช้รถยนต์เพือรับจ้าง / ขนส่งด้วย
8. อัตราค่าบริการอืนทีมิได้กาํ หนดไว้จะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง โปรดสอบถามได้ทีเจ้าหน้าทีของธนาคาร

ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม................................................................................................................
(นางกฤติยา ศรีสนิท)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้านธุรกิจสินเชือยานยนต์
ประกาศ ณ วันที 27 พฤศจิกายน 2563
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ประกาศธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)

เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

รายการ

รถยนต์
1 ค่าใช้จ่ายทีชําระให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1.1 ค่าภาษี รถประจําปี

ตามทีจ่ายจริง

1.2 เงินเพิมเนืองจากการต่อภาษีลา่ ช้า

ตามทีจ่ายจริง

1.3 ค่าธรรมเนียมเปลียนเครืองยนต์ สีรถ ชนิดเชือเพลิง (ต่อรายการ)

ตามทีจ่ายจริง

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ

ตามทีจ่ายจริง

1.5 ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ตามทีจ่ายจริง

1.6 ค่าธรรมเนียมใบแทนเครืองหมายแสดงการเสียภาษีรถ

ตามทีจ่ายจริง

1.7 ค่าปรับเนืองจากการเปลียนเครืองยนต์ สีรถ ชนิดเชือเพลิง
(ต่อรายการ)

ตามทีจ่ายจริง

1.8 ค่าปรับเนืองจากไม่โอนกรรมสิทธิ ทะเบียนรถภายในกําหนด
1.9 ค่าปรับเนืองจากไม่ดาํ เนินการทางทะเบียนรถในเรืองอืน ๆ
ภายในกําหนดเวลา

200 บาท/คัน
ตามทีจ่ายจริง
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ประกาศธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)

เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

รายการ

รถยนต์
2 ค่าใช้จ่ายทีชําระให้แก่บุคคลอืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
1) ชําระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2) ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
3) ชําระผ่านเครือง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
4) ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungsri Online
5) ชําระผ่านระบบ Krungsri Mobile Application
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
6) ชําระทีจุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)
15 บาท / รายการชําระ หรือตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
ไม่เกิน 49,000 บาท / รายการชําระ
7) ชําระทีจุดบริการของทีทําการไปรษณีย ์ (เฉพาะเงินสด)
10 บาท / รายการชําระ หรือตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการชําระ
8) ชําระทีจุดบริการของเทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด)
10 บาท / รายการชําระ หรือตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
9) ชําระทีจุดบริการของ CenPay (เฉพาะเงินสด)
15 บาท / รายการชําระ หรือตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
10) ชําระทีจุดบริการของ mPay (เฉพาะเงินสด)
15 บาท/รายการชําระ หรือตามทีผูร้ บั ชําระเรียกเก็บ
ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
11) บริการชําระเงินผ่านช่องทางธนาคารทีให้บริการรับชําระบิลข้ามธนาคาร
11.1) ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5 บาท / รายการชําระ
11.2) ชําระทีสาขาของธนาคาร
20 บาท / รายการชําระ
หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชือธนาคาร และผูใ้ ห้บริการทีเข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็ นไปตาม
เงือนไข และข้อกําหนดของแต่ละธนาคารผูใ้ ห้บริการ
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ประกาศธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)

เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)
รถยนต์

รายการ
3 ค่าใช้จ่ายทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้แก่
กรณีปกติ
3.1 ค่าธรรมเนียมการขอรับโอนสิทธิสัญญาเช่าซือ (เรียกเก็บจาก
ผูร้ บั โอนสิทธิ)
1) ค่าธรรมเนียมการขอรับโอนสิทธิสัญญาเช่าซือ
2) ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผูข้ อรับโอนสิทธิ
และผูค้ าประกั
ํ
น
ํ
น
3.2 ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผูค้ าประกั
(กรณีขอเปลียนตัวผูค้ าประกั
ํ
น)
3.3 ค่าบริการงานทะเบียน (กรณีรอ้ งขอและตกลงให้ธนาคารเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแทน)

1,200 บาท / สัญญา
500 บาท / คน / สัญญา
500 บาท / คน / สัญญา

1,500 บาท / ครัง / คัน

3.3.1 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิรถใหม่เป็ นชือธนาคาร
3.3.2 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถเป็ นชือธนาคาร
(โอนเข้า)
1) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืน และสาขา
4) โอน 2 ต่อ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอืน และสาขา
3.4 ค่าบริการเสียภาษีรถประจําปี (ไม่รวมค่าภาษี รถและ
ค่าปรับต่อภาษีลา่ ช้า)
3.5 ค่าบริการบันทึกรายการเสียภาษี รถประจําปี
(กรณีลกู ค้าต่อภาษีดว้ ยตนเองแบบไม่ใช้เล่ม)

1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
250 บาท / ครัง / คัน
200 บาท / ครัง / คัน
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ประกาศธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)

เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

รายการ

รถยนต์
3.6 ค่าบริการเกียวกับการเปลียนแปลงรายการจดทะเบียนรถ
(ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)
1) แจ้งเปลียนเครืองยนต์ (ต่อรายการ)
2) แจ้งเปลียนสีรถ (ต่อรายการ)
3) แจ้งเปลียนชนิดเชือเพลิง (ต่อรายการ)
4) แจ้งเปลียนชือผูค้ รอบครองรถ เนืองจากโอนสิทธิการเช่าซือ
5) ซือแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่เกิน 2 แผ่น
(กรณีสญ
ู หาย/ชํารุด)
6) คัดป้ายแสดงการเสียภาษีรถ (กรณีสญ
ู หาย)
7) แจ้งเปลียนลักษณะรถ
8) แจ้งเปลียนประเภทรถ
9) แจ้งไม่ใช้รถ
10) แจ้งเปลียนหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียน
รถธรรมดา)
11) แจ้งสลับหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

900 บาท / ครัง / คัน
1,000 บาท / ครัง / คัน
1,300 บาท / ครัง / คัน
2,000 บาท / ครัง / คัน
900 บาท / ครัง / คัน
700 บาท / ครัง / คัน
1,400 บาท / ครัง / คัน
1,500 บาท / ครัง / คัน
800 บาท / ครัง / คัน
2,200 บาท / ครัง / คัน
3,700 บาท / ครัง / สัญญา

12) แจ้งเปลียนชือ, ชือสกุล / ทีอยู่ และยกเลิกการแจ้งย้ายรถ

500 บาท / ครัง / คัน

13) แจ้งย้ายรถไปใช้จงั หวัดอืน (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

2,000 บาท / ครัง / คัน

14) แจ้งย้ายรถเข้า (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

1,600 บาท / ครัง / คัน

15) แจ้งจดทะเบียนรถใหม่ เนืองจากทะเบียนรถระงับ
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
3.7 ค่าบริการจัดทําชุดโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถ ในครังทีสองเป็ นต้นไป
(กรณีลกู ค้าขอดําเนินการเอง)
3.8 ลูกค้าทําชุดโอนกรรมสิทธิทะเบียนรถหาย / ขอออกใหม่
(ไม่รวมค่าปรับ)

2,300 บาท / ครัง / คัน
500 บาท / ครัง / สัญญา
500 บาท / ครัง / สัญญา
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ประกาศธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรือง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื อรถยนต์
(ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561)

เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2564
ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

รายการ

รถยนต์
กรณีผิดนัดชําระหนี
1 ค่าปรับเนืองจากชําระค่างวดล่าช้าจากวันครบกําหนดชําระ

อัตราดอกเบียทีแท้จริงตามสัญญา + 3% ต่อปี ของจํานวนเงิน
ค่างวดทีผิดนัดชําระแต่ละงวดจนถึงวันชําระเสร็จสิน
แต่ไม่เกิน 15% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา และต่องวดการทวงถามหนี
200 บาท
300 บาท
500 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
2,000 บาท
150 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 1 งวด
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 2 งวด
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 3 งวด
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 4 งวด ถึง 6 งวด งวดละ
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 7 งวด ถึง 9 งวด งวดละ
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี 10 งวด ถึง 12 งวด งวดละ
- จํานวนงวดทีผิดนัดชําระหนี ตังแต่ 13 งวด ขึนไป งวดละ
หมายเหตุ :
1. ประกาศฉบับนีใช้สาํ หรับสัญญาเช่าซือรถยนต์ทีอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรืองให้ธุรกิจให้เช่าซือรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ซึงมีผลตังแต่ วันที 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป ดังนัน ผูเ้ ช่าซือทีเป็ นนิติบคุ คล
จึงไม่อยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี
2. อัตราค่าบริการทีเกียวกับงานทะเบียนรถ เป็ นอัตราสูงสุดทีเรียกเก็บ และใช้เฉพาะในเขตพืนทีตังสํานักงานสาขาของธนาคาร ซึงค่าบริการ
ในแต่ละพืนทีให้บริการอาจไม่เท่ากัน
3. อัตราค่าบริการทีเกียวกับงานทะเบียนรถ สําหรับรถยนต์ใช้เฉพาะรถยนต์ทีจดทะเบียนส่วนบุคคล สําหรับรถยนต์ทีจดทะเบียนประเภทอืน
จะเรียกเก็บค่าบริการเพิมตามทีจ่ายจริง
4. อัตราค่าบริการอืนทีมิได้กาํ หนดไว้จะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง โปรดสอบถามได้ทีเจ้าหน้าทีของธนาคาร
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม.................................................................
(นางกฤติยา ศรีสนิท)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้านธุรกิจสินเชือยานยนต์
ประกาศ ณ วันที 27 พฤศจิกายน 2563
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