ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาปรับ คาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมใด ๆ ในการใหเชาซื้อ และใหเชาแบบลีสซิ่ง
สําหรับสัญญาที่ไมอยูภายใตประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561
คาปรับ / คาบริการ / คาใชจาย / คาธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
รายการ
1. คาปรับ
1.1 คาปรับเนื่องจากชําระคางวดลาชาจากวันครบกําหนดชําระ
2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ ไดแก
2.1 คาอากรแสตมป
1) สัญญาเชาซื้อ
2) สัญญาค้ําประกัน
3) คูฉบับสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
3. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก ไดแก
กรณีปกติ
3.1 คาใชจายในการชําระเงิน
1) ชําระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) ชําระที่เคานเตอรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3) ชําระผานเครื่อง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4) ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต Krungsri Online
5) ชําระผานระบบ Krungsri Mobile Application
6) ชําระที่จุดบริการของเคานเตอรเซอรวิส
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต

MRR (KTB) + 10% ตอป ของจํานวนเงินคางวดที่ผิดนัดชําระแตละงวดจนถึงวันชําระเสร็จสิ้น

0.1% ของยอดคาเชาซื้อ + เงินดาวน
10 บาท / คน / สัญญา
5 บาท / คน / สัญญา

ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
15 - 25 บาท / รายการชําระ หรือ ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
และตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป อัตรา 15 บาท / รายการชําระ
หรือ ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
10 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
10 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ
15 บาท / รายการชําระ หรือ
ตามที่ผูรับชําระเรียกเก็บ

7) ชําระที่จุดบริการของที่ทําการไปรษณีย
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 50,000 บาท/รายการชําระ
8) ชําระที่จุดบริการของเทสโก โลตัส
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
9) ชําระที่จุดบริการของ CenPay
(เฉพาะเงินสด) ไมเกิน 49,000 บาท/รายการชําระ
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาปรับ คาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมใด ๆ ในการใหเชาซื้อ และใหเชาแบบลีสซิ่ง
สําหรับสัญญาที่ไมอยูภายใตประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561

คาปรับ / คาบริการ / คาใชจาย / คาธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
รายการ
กรณีผิดนัดชําระหนี้
3.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน
3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชี)
3.4 คาติดตามทวงถามหนี้
1) คาใชจายรับรถคืน โดยความยินยอมของผูเชา/ผูเชาซื้อ
(เฉพาะกรณีกอนบอกเลิกสัญญา)
2) คาใชจายในการทวงถาม และ/หรือติดตามเพื่อกลับเขา
ครอบครองรถ/รับรถ เรียกเก็บคาใชจายตามจํานวนวัน และ
ยอดหนี้ที่คางชําระ (กรณีบอกเลิกสัญญาและคางชําระ)
3) คาใชจายในการขอคืนรถ (ไถถอนรถคืน) เรียกเก็บคาใชจาย
ตามจํานวนวันและยอดหนี้ที่คางชําระ
4) คาใชจายในการดําเนินการทางศาล (รวมคาทนายความ) เรียกเก็บ
ตามระยะทางจากศาลถึงสํานักงานผูใหบริการงานกฎหมาย
3.5 คาปรับเนื่องจากไมโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถภายในกําหนด
3.6 คาปรับเนื่องจากไมดําเนินการทางทะเบียนรถในเรื่องอื่นๆ ภายใน
กําหนดเวลา
4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
กรณีปกติ
4.1 คาธรรมเนียมการโอนสิทธิสัญญาเชาซื้อ - เชาแบบลีสซิ่ง
1) คาธรรมเนียมในการโอนสิทธิสัญญาเชาซื้อ - เชาแบบลีสซิ่ง
2) คาธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผูรับโอนสิทธิและ
ผูค้ําประกัน
3) คาธรรมเนียมการแจงสลักหลังกรมธรรมกรณีโอนสิทธิสัญญา
4.2 คาธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผูค้ําประกัน

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต
ไมมี
ไมมี
1,500 บาท / คัน (นอยกวาหรือเทากับ 200 กม.)
และ 2,500 บาท / คัน (มากกวา 200 กม.)
ตามที่จายจริง
ไมเกิน 10,000 บาท (61 ถึง 90 วัน)
ขั้นต่ํา 6,000 บาท แตไมเกิน 15,000 บาท (91 วัน ขึ้นไป)
ชําระคาใชจายตามขอ 1) หรือขอ 2)

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

ตามที่จายจริง ขั้นต่ํา 8,000 บาท สูงสุด 12,000 บาท
200 บาท

ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง

0.642% ของยอดคาเชาซื้อ / คาเชาคงเหลือ แตไมนอยกวา 2,140 บาท
500 บาท / คน / สัญญา
ไมมี
500 บาท / คน / สัญญา

(กรณีผูเชาซื้อขอเปลี่ยนผูค้ําประกัน)
4.3 คาธรรมเนียมขอยกเลิกการทําสัญญาเชาซื้อ - เชาแบบลีสซิ่ง
4.4 คาธรรมเนียมการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนรถยนต
เพื่อใชเปนรถยนตรับจางและ/หรือขนสง (ปายเหลือง/ปายเขียว)

3,000 บาท / สัญญา
1% ของยอดหนี้คงเหลือตามสัญญา
ไมนอยกวา 20,000 บาท สูงสุดไมเกิน 30,000 บาท
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ไมมี

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาปรับ คาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมใด ๆ ในการใหเชาซื้อ และใหเชาแบบลีสซิ่ง
สําหรับสัญญาที่ไมอยูภายใตประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561

คาปรับ / คาบริการ / คาใชจาย / คาธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
รายการ
4.5 คาบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถใหมเปนชื่อธนาคาร
1) รถเกง รถตู และรถกระบะ (ประกอบภายในประเทศ)
2) รถเกง รถตู และรถกระบะ (นําเขาจากตางประเทศ)
4.6 คาบริการรับโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถเปนชื่อธนาคาร (โอนเขา)
1) โอน 1 ตอ ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ตอ ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ตอ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดอื่นและสาขา
4) โอน 2 ตอ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดอื่นและสาขา
4.7 คาบริการโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถใหแกลูกคา (โอนออก)
1) โอน 1 ตอ ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ตอ ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ตอ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดอื่นและสาขา
4) โอน 2 ตอ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดอื่นและสาขา
4.8 คาบริการเสียภาษีรถประจําป (ไมรวมคาภาษีรถและคาปรับ
ตอภาษีลาชา)
4.9 คาบริการบันทึกรายการเสียภาษีรถประจําป
(กรณีลูกคาตอภาษีดวยตนเองแบบไมใชเลม)
4.10 คาบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนรถ
(ไมรวมคาตรวจสภาพรถ)
1) แจงเปลี่ยนเครื่องยนต /สีรถ /ชนิดเชื้อเพลิง (ตอรายการ)
2) แจงเปลี่ยนชื่อผูครอบครองรถ เนื่องจากโอนสิทธิ์การเชาซื้อ
3) ซื้อแผนปายทะเบียนรถไมเกิน 2 แผน (กรณีสูญหาย/ชํารุด)
4) คัดปายแสดงการเสียภาษีรถ (กรณีสูญหาย)
5) แจงเปลี่ยนลักษณะรถ
6) แจงเปลี่ยนประเภทรถ
7) แจงไมใชรถ
8) แจงเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
9) แจงสลับหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
10) แจงเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล / ที่อยู และยกเลิกการแจงยายรถ
11) แจงยายรถไปใชจังหวัดอื่น (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
12) แจงยายรถเขา (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
13) แจงจดทะเบียนรถใหม เนื่องจากทะเบียนรถระงับ
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
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รถยนต

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

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

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

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

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

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
ไมมีบริการ
2,000 บาท / ครั้ง / คัน
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

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

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

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราคาปรับ คาบริการ คาใชจาย และคาธรรมเนียมใด ๆ ในการใหเชาซื้อ และใหเชาแบบลีสซิ่ง
สําหรับสัญญาที่ไมอยูภายใตประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561

คาปรับ / คาบริการ / คาใชจาย / คาธรรมเนียม (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
รายการ

รถบรรทุก และรถที่มี
ใบอนุญาตประกอบการ

รถยนต
5,000 บาท / ครั้ง / สัญญา

4.11 คามัดจํายืมใบคูมือจดทะเบียนรถ
4.12 คาบริการจัดทําชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถ (กรณีลูกคาขอดําเนินการเอง)

500 บาท/ ครั้ง / สัญญา

4.13 ลูกคาทําชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถหาย / ขอออกใหม (ไมรวมคาปรับ)
4.14 คาบริการจัดทําเอกสาร / หนังสือรับรอง / อนุญาตเกี่ยวกับ
ทะเบียนรถ / การใชรถ
4.15 คาบริการคัดสําเนาเอกสารและรับรองสําเนาจากเอกสารตนฉบับ
(ไมเกิน 5 แผน)
4.16 คาบริการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนรถเพื่อใชเปนรถยนต
รับจางและ/หรือขนสง (ปายเหลือง/ปายเขียว)
ไมรวมคาใชจายในการตรวจสภาพรถยนตและคาภาษีที่เกิดขึ้น
กรณีผิดนัดชําระหนี้

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

ไมมี

4.17 คาติดตามทวงถามหนี้
1) คาใชจายในการทวงถาม
- กรณีผิดนัดชําระหนี้ หนึ่งงวด
200 บาท / สัญญา
500 บาท / สัญญา
- กรณีผิดนัดชําระหนี้ สองงวด งวดที่สอง
300 บาท / สัญญา
หมายเหตุ :
1. MRR (KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาชั้นดีรายยอยของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2. คําวา “นอยกวาหรือเทากับ 200 กม.” และ "มากกวา 200 กม." หมายถึง ระยะทางวัดจากสถานที่รับรถถึงสถานที่เก็บรักษารถรอการขาย
3. คําวา “รถบรรทุก” หมายถึง รถบรรทุก รถหัวลาก รถพวง รถกี่งพวง รถเฉพาะกิจ รถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนสงและรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
4. คาใชจายในการติดตามเพื่อกลับเขาครอบครองรถ/รับรถ ไมรวมถึงคาน้ํามันรถ คารถยก คาซอมรถ คาระยะทางที่ไปดําเนินงาน
5. อัตราคาบริการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนรถ เปนอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บ และใชเฉพาะในเขตพื้นที่ตั้งสํานักงานสาขาของธนาคาร ซึ่งคาบริการในแตละพื่นที่ใหบริการอาจไมเทากัน
6. อัตราคาบริการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ใชเฉพาะรถยนตที่จดทะเบียนสวนบุคคล สําหรับรถยนตที่จดทะเบียนประเภทอื่น จะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามที่จายจริง
7. ลูกคาที่ขณะทําสัญญาไดจดทะเบียนประเภทรถยนตสวนบุคคล หากประสงคจะขอเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเปนรถยนตที่ใชเพื่อการรับจาง / ขนสง (ปายเหลือง /
ปายเขียว) ตองทําประกันภัยประเภท 1 คุมครองการใชรถยนตเพื่อรับจาง / ขนสงดวย
8. อัตราคาบริการอื่นที่มิไดกําหนดไวจะเรียกเก็บตามที่จายจริง โปรดสอบถามไดที่เจาหนาที่ของธนาคาร

ผูมีอํานาจลงนาม................................................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
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