
 

ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 

ก.  ส าหรับสัญญาเช่าซือ้ที่ลงวันที่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  และสัญญาเช่าซือ้เชิงพาณิชย์ 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ  อัตรา (บาท) 
1. ค่าปรับกรณีช าระค่างวดล่าช้า 

1.1    เบีย้ปรับกรณีช ำระคำ่งวดลำ่ช้ำ 
1)   กำรเชำ่ซือ้ภำยใต้ควำมคุ้มครองของคณะกรรมกำรวำ่ด้วยสญัญำ เร่ือง ให้ธุรกิจให้เชำ่ซือ้รถยนต์

และรถจกัรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ  
2)   กำรเชำ่ซือ้ที่ไมอ่ยูภ่ำยใต้ควำมคุ้มครองของคณะกรรมกำรวำ่ด้วยสญัญำ เร่ือง ให้ธุรกิจให้เชำ่ซือ้

รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ    รถประเภท รย.1, รย. 2, รย. 3, รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 
1.2    เงินเพ่ิมน ำสง่ภำษีมลูคำ่เพิ่มลำ่ช้ำ และเบีย้ปรับภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

 
 

MRR (KTB) * + ร้อยละ 10 ตอ่ปี   
 

EIR *** + ไมเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปี 1/ 
 

ตำมที่กรมสรรพำกรเรียกเก็บ 
2. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น **  

2.1    ช ำระที่เคำน์เตอร์ของธนำคำรอื่น 10-30  บำท/ครัง้ 
2.2    ช ำระที่จดุบริกำรรับช ำระ เชน่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตสั 
2.3    ช ำระโดยหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บัธนำคำรอ่ืน 

10-20  บำท/ครัง้ 
15-40 บำท/ครัง้ 

3. ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนีสิ้นและฟ้องคดี  
3.1 กำรติดตำมทวงถำม 

1) กรณีค้ำงช ำระ 1 งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท 
2) กรณีค้ำงช ำระ 2 งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท 
3) กรณีค้ำงช ำระ 3 งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท ยกเว้นรถบรรทกุและรถยนต์ตำม 
        พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก กรณีค้ำงช ำระตัง้แต ่3 งวดขึน้ไป ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภทยกเว้นรถบรรทกุและรถยนต์ตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก   
4) กรณีค้ำงช ำระ 3 งวด ส ำหรับรถบรรทกุและรถยนต์ตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
5) คำ่ใช้จำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมหนีโ้ดยตวัแทนที่ได้รับมอบหมำย   

 
214 บำท /งวด 
321 บำท /งวด 
535 บำท /ครัง้ 

 
1,070 บำท /ครัง้ 

8,560 - 37,450 บำท   
3.2 กำรติดตำมยดึรถ/รับรถยนต์คืน ตำมที่จำ่ยจริง 
3.3 กำรน ำรถยนต์ไปยงัสถำนที่เก็บรักษำ (เชน่ คำ่ยกรถยนต์ คำ่ลำก คำ่ยกรถจกัรยำนยนต์ )  ตำมที่จำ่ยจริง 
3.4 คำ่จอดรถยดึ (กรณีลกูหนีม้ำขอไถ่ถอน) 50 บำท/วนั 
3.5 คำ่ทนำยควำมฟอ้งร้องด ำเนินคดี 8,000 บำท 
3.6 คำ่ธรรมเนียมศำล และคำ่ใช้จำ่ยด ำเนินคดี  ตำมที่จำ่ยจริง 

4. ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นรถบรรทุกและรถยนต์ตาม
พรบ.การขนส่งทางบก  

 

4.1 คำ่ตอ่ภำษี  
1) รถประเภท รย.1, รย. 2, รย. 3, รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 300 บำท + ภำษี 
2) รถยนต์ประเภท รย.6, รย.9 และ รย.10 
3) คำ่ปรับตอ่ภำษีลำ่ช้ำ 

1,000 บำท + ภำษี 
ร้อยละ 1 ของคำ่ภำษีตอ่เดือน 

4.2 คำ่คดัป้ำยภำษี 800 บำท 
4.3 คำ่ซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก  

1) ป้ำยแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 900 บำท 
2) ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 
3)  ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 1 แผ่น 

1,100 บำท 
1,400 บำท 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
4) ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 2 แผ่น 2,100 บำท 

4.4 คำ่เปลี่ยนสีรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 1,000 บำท 
4.5 คำ่เปลี่ยนเคร่ืองยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 1,000 บำท 
4.6 คำ่เปลี่ยนลกัษณะรถยนต์  2,000 บำท 
4.7 คำ่เปลี่ยนประเภทรถยนต์ 

1) รถยนต์ประเภท รย.1, รย.2, รย. 3 และ รย.12 
2) รถยนต์ประเภท รย.6, รย.9 และ รย.10 

 
2,000 บำท 

3,000 บำท+ ภำษี 
4.8    คำ่เปลี่ยนชื่อ / นำมสกลุ / ที่อยูใ่นเลม่ทะเบียน (ไมใ่ชก่รณีเปลี่ยนพร้อมโอนปิดบญัชี) 500 บำท 
4.9 คำ่แจ้งติดตัง้ถงัก๊ำซ 500 บำท 
4.10 คำ่จดทะเบียนรถใหม ่(ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์)  

1) รถประเภท รย.1, รย.2 , รย.3, รย.12, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16 1,500 บำท + ภำษี 
2) รถน ำเข้ำ 2,500 บำท + ภำษี 

4.11 คำ่รับโอนกรรมสิทธิรถยนต์มือสองให้แก่ธนำคำร  
1) รับโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (1 ตอ่) 1,300 บำท 
2) รับโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (2 ตอ่) 1,500 บำท 

4.12 คำ่โอนกรรมสิทธิรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 1 ตอ่กรณีปิดบญัชี  1,500 บำท 
4.13 คำ่แจ้งย้ำยออก / ยกเลิกแจ้งย้ำย 500 บำท 
4.14 คำ่แจ้งย้ำยเข้ำ 1,000 บำท 
4.15 คำ่สลบัทะเบียน   

1) คำ่สลบัทะเบียน 1 คนั 4,000 บำท 
2) คำ่สลบัทะเบียน 2 คนั 5,000 บำท 

4.16 คำ่ขอใช้เลขทะเบียนเดิมข้ำมจงัหวดั 500 บำท 
4.17 คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำยหรือช ำรุด) 1,000 บำท 
4.18 คำ่บริกำรตรวจสภำพรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 

1) รถยนต์ทัว่ไป 

2) รถประเภท รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถบรรทุกและรถยนต์ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก 

 
1,200 บำท 
ตำมที่จำ่ยจริง 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 

 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
5. ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถบรรทุกและรถยนต์ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

5.1 คำ่ตอ่ภำษี 2,800 บำท + ภำษี 
5.2 คำ่คดัป้ำยภำษี 1,000 บำท 
5.3 คำ่ซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 1,500 บำท 
5.4 คำ่เปลี่ยนสีรถยนต์ 2,600 บำท 
5.5 คำ่เปลี่ยนเคร่ืองยนต์ 2,600 บำท 
5.6 คำ่แจ้งติดตัง้ถงัก๊ำซ 2,600 บำท 
5.7 คำ่จดทะเบียนใหมร่ถรับจ้ำง (ปำ้ยเหลอืง) 3,600 บำท + ภำษี 
5.8 คำ่จดทะเบียนใหมร่ถสว่นบคุคล (ป้ำยด ำ) 3,400 บำท + ภำษี 
5.9 คำ่รับโอนเลม่ทะเบียนรถมือสอง 2,600 บำท 
5.10 คำ่โอนกรรมสิทธิ 1 ตอ่กรณีปิดบญัชี 2,500 บำท 
5.11   คำ่ปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ลำ่ช้ำ 500 บำท/รำยกำร 
5.12 คำ่แจ้งย้ำยออก / ยกเลิกแจ้งย้ำย 1,800 บำท 
5.13 คำ่แจ้งย้ำยเข้ำ 2,700 บำท 
5.14 คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำยหรือช ำรุด) 1,500 บำท 
5.15 คำ่บริกำรตรวจสภำพรถเครน ตำมที่จำ่ยจริง 
5.16 คำ่แจ้งหยดุกำรใช้รถ (ม.79, ม.89) 2,000 บำท 

6.    ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ  
6.1 คำ่จดัท ำชดุโอนทะเบียนใหม ่(กรณีเอกสำรเดิมสญูหำย)  

1) เอกสำรไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 500 บำท 
2) เอกสำรเกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 1,000 บำท 

6.2 คำ่ประกนัควำมเสียหำยเลม่ทะเบียน  
(กรณีลกูค้ำไมน่ ำเลม่ทะเบียนรถยนต์มำคืนภำยในเวลำ 30 วนั นบัแตว่นัทีล่กูค้ำได้รับเลม่ทะเบียน
รถยนต์ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคำ่มดัจ ำดงักลำ่ว)  

10,000 บำท 
 
 

6.3   คำ่จดัท ำเอกสำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน  
1) ชดุโอนทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์  

 
500 บำท 

2) หนงัสือมอบอ ำนำจแทนฉบบัเดิมที่หมดอำย ุ 500 บำท 
3) หนงัสือมอบอ ำนำจเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรอ่ืนๆ ทำงทะเบียน 
4) เอกสำรเปลี่ยนประเภทรถยนต์เป็น รย.6, รย.9 และ รย.10หรือรถตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 

500 บำท 
10,000 บำท 
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รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
6.4 คำ่น ำเลม่ทะเบียนไปบนัทกึรำยกำรตำ่งๆ ที่ส ำนกังำนขนสง่ 250 บำท 
6.5 คำ่ออกหนงัสือยืนยนัภำระหนี ้ 300 บำท 
6.6 คำ่ออกใบแทนใบก ำกบัภำษี 100 บำท 
6.7 คำ่โอนสิทธิเปลี่ยนสญัญำ (ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถ)  

1) รถยนต์ทกุประเภท และรถจกัรยำนยนต์ (ยกเว้นรถโดยสำรประจ ำทำง/รถตู้ปำ้ยเหลือง) 4,000 บำท 
2) รถโดยสำรประจ ำทำง (รถตู้ป้ำยเหลือง) 5,000 บำท 

6.8 คำ่ขอส ำเนำเอกสำร  
1) ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี / Statement  200 บำท / ครัง้ / คนั 
2) เอกสำรอื่นๆ เชน่ สญัญำเชำ่, สญัญำเชำ่ซือ้, ตำรำงแสดงภำระหนี,้ สญัญำค ำ้ประกนั, ทะเบียน

รถยนต์ ,รถจกัรยำนยนต์ฯลฯ 
200 บำท/ ครัง้ / คนั 

6.9 คำ่ตรวจต้นขัว้ทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 100 บำท 
6.10  คำ่อำกรแสตมป์สญัญำเชำ่ซือ้  ร้อยละ 0.1 ของมลูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ 
6.11 คำ่ธรรมเนียมยกเลิกสญัญำเชำ่ซือ้รถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 
6.12 คำ่บริกำรจดัสง่เอกสำรทำงไปรษณีย์ 
6.13 คำ่ธรรมเนียมปรับโครงสร้ำงหนี ้ 
6.14 คำ่บริกำรด ำเนินกำรเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือเชำ่ซือ้  
6.15 คำ่ธรรมเนียมกำรให้สินเช่ือธุรกิจ  

1) คำ่ธรรมเนียมกำรให้สินเช่ือ (Front-End Fee or Up-Front Fee) 
2)  คำ่ธรรมเนียมจดักำรสินเช่ือ (Management Fee) 
3)  คำ่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงินกู้  (Commitment Fee) 

 

2,000 บำท 
60 บำท 

2,000 บำท 
214 บำท 

 
 

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ 
ไมเ่กินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ 
ไมเ่กินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 9EA0651F-B71B-47D7-B8BF-61017504A422



 

ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

ข. ส าหรับสัญญาเช่าซือ้ภายใต้ความคุ้มครองของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา ลงวันที่ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
1. ค่าปรับกรณีช าระค่างวดล่าช้า 

1.1    เบีย้ปรับกรณีช ำระคำ่งวดลำ่ช้ำ 
 
1.2    เงินเพ่ิมน ำสง่ภำษีมลูคำ่เพิ่มลำ่ช้ำ และเบีย้ปรับภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

 
EIR *** + ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
ทัง้นีไ้มเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี 
ตำมที่กรมสรรพำกรเรียกเก็บ 

2. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น **  
2.1    ช ำระที่เคำน์เตอร์ของธนำคำรอื่น 10-30  บำท/ครัง้ 
2.2    ช ำระที่จดุบริกำรรับช ำระ เชน่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตสั 
2.3    ช ำระโดยหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บัธนำคำรอ่ืน 

10-20  บำท/ครัง้ 
15-40 บำท/ครัง้ 

3. ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนีสิ้นและฟ้องคดี    
3.1 กำรติดตำมทวงถำม 

1) กรณีค้ำงช ำระ 1  งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท 
2) กรณีค้ำงช ำระ 2 งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท 
3) กรณีค้ำงช ำระ 3 งวด ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท ยกเว้นรถบรรทกุและรถยนต์ตำม 
        พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก กรณีค้ำงช ำระตัง้แต ่3 งวดขึน้ไป ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภทยกเว้นรถบรรทกุและรถยนต์ตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก   
4) กรณีค้ำงช ำระ 3 งวด ส ำหรับรถบรรทกุและรถยนต์ตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก  
5) คำ่ใช้จำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมหนีส้โดยตวัแทนที่ได้รับมอบหมำย   

 
214 บำท /งวด 
321 บำท /งวด 
535 บำท /ครัง้ 

 
1,070 บำท /ครัง้ 

8,560 - 37,450 บำท  
3.2 กำรน ำรถยนต์กลบัคืน ตำมที่จำ่ยจริง 
3.3 กำรน ำรถยนต์ไปยงัสถำนที่เก็บรักษำ (เชน่ คำ่ยกรถยนต์ คำ่ลำก คำ่ยกรถจกัรยำนยนต์ )  ตำมที่จำ่ยจริง 
3.4 คำ่จอดรถยดึ (กรณีลกูหนีม้ำขอไถ่ถอน) 50 บำท/วนั 
3.5 คำ่ทนำยควำมฟอ้งร้องด ำเนินคดี 8,000 บำท 
3.6 คำ่ธรรมเนียมศำล และคำ่ใช้จำ่ยด ำเนินคดี  ตำมที่จำ่ยจริง 

4. ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นรถบรรทุกและรถยนต์ตาม
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

 

4.1 คำ่ตอ่ภำษี  
1) รถประเภท รย.1, รย.2, รย.3, รย.12, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16 300 บำท + ภำษี 
2) รถยนต์ประเภท รย.6, รย.9 และ รย.10 
3) คำ่ปรับตอ่ภำษีลำ่ช้ำ 

1,000 บำท + ภำษี 
ร้อยละ 1 ของคำ่ภำษีตอ่เดือน 

4.2 คำ่คดัป้ำยภำษี 800 บำท 
4.3 คำ่ซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก  

1) ป้ำยแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 
 

900 บำท 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
2) ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 
3) ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 1 แผ่น 

1,100 บำท 
1,400 บำท 

4) ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 2 แผ่น 2,100 บำท 
4.4 คำ่เปลี่ยนสีรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 1,000 บำท 
4.5 คำ่เปลี่ยนเคร่ืองยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 1,000 บำท 
4.6 คำ่เปลี่ยนลกัษณะรถยนต์  2,000 บำท 
4.7 คำ่เปลี่ยนประเภทรถยนต์ 

1) รถยนต์ประเภท รย.1, รย.2, รย. 3 และ รย.12 
2) รถยนต์ประเภท รย.6, รย.9 และ รย.10 

 
2,000 บำท 

3,000 บำท + ภำษี 
4.8    คำ่เปลี่ยนชื่อ / นำมสกลุ / ที่อยูใ่นเลม่ทะเบียน (ไมใ่ชก่รณีเปลี่ยนพร้อมโอนปิดบญัชี) 500 บำท 
4.9 คำ่แจ้งติดตัง้ถงัก๊ำซ 500 บำท 
4.10 คำ่จดทะเบียนรถใหม ่(ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์)  

1) รถประเภท รย.1, รย.2, รย.3, รย.12, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16 1,500  บำท + ภำษี 
2) รถน ำเข้ำ 2,500 บำท  + ภำษี 

4.11 คำ่รับโอนกรรมสิทธิรถยนต์มือสองให้แก่ธนำคำร  
1) รับโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (1 ตอ่) 1,300 บำท 
2) รับโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (2 ตอ่) 1,500 บำท 

4.12 คำ่โอนกรรมสิทธิรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 1 ตอ่แบบดว่นพิเศษกรณีปิดบญัชี  1,500 บำท 
4.13 คำ่แจ้งย้ำยออก / ยกเลิกแจ้งย้ำย 500 บำท 
4.14 คำ่แจ้งย้ำยเข้ำ 1,000 บำท 
4.15 คำ่สลบัทะเบียน   

1) คำ่สลบัทะเบียน 1 คนั 4,000 บำท 
2) คำ่สลบัทะเบียน 2 คนั 5,000 บำท 

4.16 คำ่ขอใช้เลขทะเบียนเดิมข้ำมจงัหวดั 500 บำท 
4.17 คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำยหรือช ำรุด) 1,000 บำท 
4.18 คำ่บริกำรตรวจสภำพรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์  

1) รถยนต์ทัว่ไป 1,200 บำท 
2) รถประเภท รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 ตำมที่จำ่ยจริง 

4.19 คำ่แจ้งหยดุกำรใช้รถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 500 บำท 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
5.    ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ  

5.1 คำ่จดัท ำชดุโอนทะเบียนใหม ่(กรณีเอกสำรเดิมสญูหำย)  
1) เอกสำรไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 500 บำท 
2) เอกสำรเกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 1,000 บำท 

5.2 คำ่ประกนัควำมเสียหำยเลม่ทะเบียน  
(กรณีลกูค้ำไมน่ ำเลม่ทะเบียนรถยนต์มำคืนภำยในเวลำ 30 วนั นบัแตว่นัทีล่กูค้ำได้รับเลม่ทะเบียน
รถยนต์ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคำ่มดัจ ำดงักลำ่ว)  

10,000 บำท 
 

5.3   คำ่จดัท ำเอกสำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน  
1) ชดุโอนทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ (ไมร่วมกรณีชดุโอนปิดบญัชีที่เป็นกำรขอครัง้แรก) 

 
500 บำท 

2) หนงัสือมอบอ ำนำจแทนฉบบัเดิมที่หมดอำย ุ 500 บำท 
3) หนงัสือมอบอ ำนำจเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรอ่ืนๆ ทำงทะเบียน 
4) เอกสำรเปลี่ยนประเภทรถยนต์เป็น รย.6, รย.9 และ รย.10หรือรถตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 

500 บำท 
10,000 บำท 

5.4 คำ่น ำเลม่ทะเบียนไปบนัทกึรำยกำรตำ่งๆ ที่ส ำนกังำนขนสง่ 250 บำท 
5.5 คำ่ออกหนงัสือยืนยนัภำระหนี ้ 300 บำท 
5.6 คำ่ออกใบแทนใบก ำกบัภำษี 100 บำท 
5.7 คำ่โอนสิทธิเปลี่ยนสญัญำ (ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถ)  

1) รถยนต์ทกุประเภท และรถจกัรยำนยนต์ (ยกเว้นรถโดยสำรประจ ำทำง/รถตู้ปำ้ยเหลือง) 4,000 บำท 
2) รถโดยสำรประจ ำทำง (รถตู้ป้ำยเหลือง) 5,000 บำท 

5.8 คำ่ขอส ำเนำเอกสำร  
1) ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี / Statement  200 บำท / ครัง้ / คนั 
2) เอกสำรอื่นๆ เชน่ สญัญำเชำ่, สญัญำเชำ่ซือ้, ตำรำงแสดงภำระหนี,้ สญัญำค ำ้ประกนั, ทะเบียน

รถยนต์ ,รถจกัรยำนยนต์ฯลฯ 
200 บำท/ ครัง้ / คนั 

5.9 คำ่ตรวจต้นขัว้ทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 100 บำท 
5.10  คำ่อำกรแสตมป์สญัญำเชำ่ซือ้  ร้อยละ 0.1 ของมลูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ 
5.11 คำ่ธรรมเนียมยกเลิกสญัญำเชำ่ซือ้รถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 
5.12 คำ่บริกำรจดัสง่เอกสำรทำงไปรษณีย์ 
5.11 คำ่ธรรมเนียมปรับโครงสร้ำงหนี ้ 
5.12 คำ่บริกำรด ำเนินกำรเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือเชำ่ซือ้  
 

2,000 บำท 
60 บำท 

2,000 บำท 
214 บำท 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

ค. ส าหรับสินเช่ือให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
 ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียน  

1. คำ่จดทะเบียนใหมร่ถรับจ้ำง (ปำ้ยเหลอืง) 3,600 บำท + ภำษี 
2. คำ่จดทะเบียนใหมร่ถสว่นบคุคล (ป้ำยด ำ) 3,400 บำท + ภำษี 
3. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรรับจ้ำง (ป้ำยเหลือง) 

กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บริกำรเพิ่ม 
18,000 บำท 
500 บำท /คนั 

4. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรรถโดยสำรสว่นบคุคล 
กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บริกำรเพิ่ม 

7,000 บำท 
1,500 บำท /คนั 

5. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรสว่นบคุคล (ป้ำยด ำ) 
กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บริกำรเพิ่ม 

3,500 บำท 
300 บำท /คนั 

6. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรรถโดยสำรไมป่ระจ ำทำง 18,000 บำท 
7. คำ่ตอ่ภำษี  2,800 บำท + ภำษี 
8. คำ่โอนปิดบญัชีรถยนต์ 2,500 บำท 
9. คำ่รับโอนเลม่ทะเบียนรถมือสอง 
10.   คำ่ปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ลำ่ช้ำ 

2,600 บำท 
500 บำท/รำยกำร 

11. คำ่เปลี่ยนสีรถยนต์ 2,600 บำท 
12. คำ่เปลี่ยนเคร่ืองยนต์ 2,600 บำท 
13. คำ่แจ้งย้ำยออก 1,800 บำท 
14. คำ่แจ้งย้ำยออก และยกเลิก ประกอบกำร (ม.79) หรือแจ้งหยดุกำรใช้รถ (ม.89) 2,000 บำท 
15. คำ่แจ้งย้ำยเข้ำ 2,700 บำท 
16. คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำย) 1,500 บำท 
17. คำ่คดัป้ำยภำษี 1,000 บำท 
18. คำ่ซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 1,500 บำท 
19.    คำ่ยกเลิกประกอบกำร (ม. 79) หรือแจ้งหยดุกำรใช้รถ (ม. 89) 1,000 บำท 
20. คำ่เพิ่ม หรือถอนรถประกอบกำร 1,200 บำท 
21. คำ่แจ้งติดตัง้ถงัก๊ำซ 2,600 บำท 
22. คำ่บริกำรตรวจสภำพรถเครน ตำมที่จำ่ยจริง 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
หมำยเหต ุ:          

1. * MRR (KTB) หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยยอ่ยชัน้ดี (Minimum Retail Rate) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2. ** กำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำรอื่น หรือช ำระที่จดุบริกำรรับช ำระ หรือหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บัธนำคำรอ่ืน ลกูค้ำควรพิจำรณำ

เง่ือนไขกำรรับช ำระหรือหกัเงินที่ธนำคำรอ่ืน หรือ ตวัแทนกำรรับช ำระเงินก ำหนด 
3. *** EIR หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงตอ่ปี หรือ Effective Interest Rate ค ำนวณเป็นรำยสญัญำ 
4. 1/ เบีย้ปรับกรณีช ำระคำ่งวดลำ่ช้ำ คดิจำกอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงตอ่ปี (EIR) ตำมที่ระบใุนสญัญำเชำ่ซือ้บวกเพ่ิมไมเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำก

ยอดเงินต้นของคำ่งวดที่ผิดนดันัน้ตัง้แตว่นัที่เร่ิมผิดนดัจนถึงวนัช ำระยอดค้ำงเสร็จสิน้ หรือวนัอ่ืนใดตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยประกำศก ำหนดใน
ประกำศวำ่ด้วยกำรคิดดอกเบีย้ผิดนดัช ำระหนีแ้ละกำรตดัช ำระหนี ้แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะถึงก่อน  

5. อตัรำคำ่บริกำรข้ำงต้น ใช้เฉพำะกำรให้บริกำรในเขตพืน้ที่หรือจงัหวดัที่มีสำขำของธนำคำรเปิดท ำกำรเทำ่นัน้  
6. คำ่บริกำรนอกเขตพืน้ทีส่ำขำของธนำคำร ส ำหรับรถประเภท รย.13, รย.14, รย.15, รย.16 และรถเครน คิดคำ่บริกำรตำมอตัรำที่ผู้ รับจ้ำงด ำเนินกำรด้ำน

ทะเบียนรถยนต์เรียกเก็บจริง 
7. รถบรรทกุและรถตำมพรบ.กำรขนสง่ทำงบก 

1) กรณีลกูค้ำนดัตรวจสภำพรถที่ขนสง่และไมน่ ำรถไปตรวจตำมก ำหนดหรือนัดหมำย หรือเอกสำรไม่ถกูต้องครบถ้วน หำกต้องท ำกำรนัดหมำยใหม ่
เพ่ิมคำ่ใช้จำ่ยคนัละ 1,000 บำท ตอ่ครัง้ 

2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรไมร่วมคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัใบอนญุำตประกอบกำร 
3) เง่ือนไขกำรรับโอนกรรมสิทธิรถยนต์มือสองให้แก่ธนำคำร 

(ก) เก็บคำ่อำกรแสตมป์ (ซือ้ขำย)  
 - กรณีสินเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ใช้แล้ว  0.5% ของรำคำประเมินขนสง่ 
 - กรณีสินเช่ือ SME รถคณูสำม และสินเช่ือรถกู้ เงินดว่น                 0.5% ของรำคำวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ   
(ข) บงัคบัตรวจสภำพรถ 
(ค) เอกสำรเก่ียวกบักำรจดทะเบียนต้องถกูต้องครบถ้วน 
(ง) ใบเพ่ิมรถรำยกำรบรรจหุมำยเลขทะเบียนที่จดัเชำ่ซือ้ ถ้ำไมมี่ต้องเพิ่มคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมรถคนัละ 1,500 บำท 
(จ) ใบคูมื่อจดทะเบียนไมมี่รำยกำรประทบั “ถอนรถ” ต้องเพิ่มคำ่ใช้จำ่ยถอนคนัละ 500 บำท 

8. กรณีนิติกรรมใดที่ไมไ่ด้ระบใุนประกำศฉบบันี ้ธนำคำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 
9. รำยละเอียดเก่ียวกบัคำ่ธรรมเนียม และคำ่บริกำรตำ่งๆ ของสินเช่ือให้เชำ่ซือ้ ส ำหรับสญัญำเชำ่ซือ้ภำยใต้ควำมคุ้มครองของคณะกรรมกำรว่ำด้วย

สญัญำ เร่ือง ให้ธุรกิจให้เชำ่ซือ้รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำก่อนวนัที่ 1 กรกฎำคม 2561 เฉพำะรำยกำรที่ลกูค้ำแจ้งยืนยนัขอ
ใช้อตัรำเดิม 

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม และคำ่บริกำรตำ่งๆ อตัรำ (บำท) 
1. กำรติดตำมทวงถำมกรณีค้ำงช ำระ 3 งวด 
2. คำ่ใช้จำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมหนีโ้ดยตวัแทนที่ได้รับมอบหมำย 

(ก) แจ้งยืนยนัขอใช้อตัรำเดิมก่อนวนัที่ 30 มกรำคม 2562 
(ข) แจ้งยืนยนัขอใช้อตัรำเดิมตัง้แตว่นัที่ 30 มกรำคม 2562 

3. กำรติดตำมยดึรถ/รับรถยนต์คืน โดยธนำคำร (ตำมระยะทำง) 

500 บำท/ครัง้ 
 

1,000 บำท/งวด  
3,210 -  12,840 บำท 
ไมเ่กิน 8,000 บำท 

ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเช่ือให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
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เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม และคำ่บริกำรตำ่งๆ อตัรำ (บำท) 
4. คำ่เปลี่ยนชื่อ / นำมสกลุ / ที่อยูใ่นเลม่ทะเบียน (ไมใ่ชก่รณีเปลี่ยนพร้อมโอนปิดบญัชี) 
5. คำ่ประกนัควำมเสียหำยเลม่ทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 
6. คำ่ธรรมเนียมปรับโครงสร้ำงหนี ้
7. คำ่บริกำรด ำเนินกำรเวนคนืกรมธรรม์ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือเชำ่ซือ้ 
8. คำ่โอนกรรมสิทธิรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 1 ตอ่กรณีปิดบญัชี 

8.1 คำ่โอนปิดบญัชีรถยนต์ 
8.2 คำ่โอนปิดบญัชีรถยนต์พร้อมแจ้งย้ำยออก 
8.3 คำ่โอนปิดบญัชีรถยนต์พร้อมขอใช้ทะเบียนเดิมข้ำมจงัหวดั 
8.4 คำ่แก้ไขข้อมลู ค ำน ำหน้ำนำม ช่ื สกลุ ที่อยู ่ในเลม่ทะเบียน 
8.5 คำ่เปลี่ยนชื่อสมดุคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสมดุเต็ม) 

9. คำ่ปรับกรณีโอนทะเบียนลำ่ช้ำ 
10. ส ำหรับกำรให้บริกำรในพืน้ที่หรือจงัหวดัอื่นที่มิได้อยูใ่นเขตพืน้ที่ของส ำนกังำนขนสง่ ที่มีสำขำของ

ธนำคำรเปิดท ำกำรหรือเคยเปิดท ำกำร ธนำคำรคิดคำ่บริกำรเพ่ิมขึน้จำกอตัรำคำ่บริกำรที่ธนำคำร
ก ำหนดไว้ตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น (“คำ่บริกำรนอกเขตพืน้ที่สำขำของธนำคำร”) ดงันี ้
1) รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้            
2) รถบรรทกุและรถตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก         

200 บำท 
5,000 บำท 

ไมค่ิดคำ่บริกำร 
ไมค่ิดคำ่บริกำร 

 
1,200 บำท 
1,700 บำท 
1,700 บำท 

ตำมที่กรมกำรขนสง่ทำงบกเรียกเก็บ 
ตำมที่กรมกำรขนสง่ทำงบกเรียกเก็บ 
ตำมที่กรมกำรขนสง่ทำงบกเรียกเก็บ 

 
 
 

เพ่ิมคำ่บริกำรคนัละ 1,000 บำท 
เพ่ิมคำ่บริกำรคนัละ 2,000 บำท 

 
 ผู้ มีอ ำนำจลงนำม 

 
 

 ............................................................................ 
  (นำยฟิลิป เชียง ชอง แทน) 

 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
 ประกำศ ณ วนัที่  31 มีนำคม 2564 
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