
 

ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิง่ รถยนต ์และรถจักรยานยนต ์

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที ่12 กันยายน 2564 
 

ก.  ส าหรับการใหเ้ช่าซือ้ 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ  สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันทีก่่อน
วันที ่1 กรกฎาคม 2561 และ
สัญญาเช่าซือ้เชิงพาณิชย ์

สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันที ่
 1 กรกฎาคม 2561  

เป็นต้นไป 

1.    ค่าปรับกรณีช าระค่างวดล่าช้า 

1.1    เบีย้ปรบักรณีช ำระคำ่งวดลำ่ชำ้ 

1)   กำรเชำ่ซือ้ภำยใตค้วำมคุม้ครองของคณะกรรมกำรวำ่ดว้ยสญัญำ เรือ่ง ใหธุ้รกิจ
ใหเ้ชำ่ซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตเ์ป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ  

MRR (KTB) * + รอ้ยละ 10 ตอ่ปี EIR *** + รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 
ทัง้นีไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ตอ่ปี 

2)  กำรเชำ่ซือ้ที่ไมอ่ยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองของคณะกรรมกำรวำ่ดว้ยสญัญำ  
เรือ่งใหธุ้รกิจใหเ้ชำ่ซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตเ์ป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ   

EIR *** + ไมเ่กินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี 1/ 
 

1.2    เงินเพ่ิมน ำสง่ภำษีมลูคำ่เพิ่มลำ่ชำ้ และเบีย้ปรบัภำษีมลูคำ่เพิ่ม ตำมที่กรมสรรพำกรเรยีกเก็บ 

2.    ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิผ่านเคานเ์ตอรอ่ื์นหรือช่องทางอ่ืน ** 

 2.1    ช  ำระที่เคำนเ์ตอรข์องธนำคำรอื่น 
 2.2    ช  ำระที่จดุบรกิำรรบัช ำระ เชน่ เคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส เทสโกโ้ลตสั 
 2.3    ช  ำระโดยหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บัธนำคำรอ่ืน 

10-30  บำท/ครัง้ 
10-20  บำท/ครัง้ 
15-40 บำท/ครัง้ 

3. ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนี้สินและฟ้องคดี 

3.1 กำรติดตำมทวงถำม 

ลกูคำ้บคุคลธรรมดำ (กรณีผิดนดัช ำระคำ่งวดวนัที่ 12 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป) 
1) กรณีคำ้งช ำระ 1  งวด  
2) กรณีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 งวด 
3) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปฎิบตัิงำนออกติดตำมทวงถำมหนี ้กรณีคำ้งช ำระ 

มำกกวำ่ 1 งวด   

53.50 บำท /รอบกำรทวงถำมหนี ้
107 บำท /รอบกำรทวงถำมหนี ้
428 บำท  /รอบกำรทวงถำมหนี ้

ลกูคำ้บคุคลธรรมดำ (กรณีผิดนดัช ำระคำ่งวดก่อนวนัที่ 12 กนัยำยน 2564) 
1) กรณีคำ้งช ำระ 1 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท 
2) กรณีคำ้งช ำระ 2 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท 
3) กรณีคำ้งช ำระ 3 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท ยกเวน้รถบรรทกุและรถยนต์

ตำม พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
4) กรณีคำ้งช ำระ 3 งวด ส  ำหรบัรถบรรทกุและรถยนตต์ำม พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
5) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมหนีโ้ดยตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมำย 

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

 
1,070 บำท /ครัง้ 

8,560 - 37,450 บำท 
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รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ  
สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันทีก่่อน
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สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันที ่
 1 กรกฎาคม 2561  

เป็นต้นไป 

ลกูคำ้นิติบคุคล 
1) กรณีคำ้งช ำระ 1 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท 
2) กรณีคำ้งช ำระ 2 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท 
3) กรณีคำ้งช ำระ 3 งวด ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภท ยกเวน้รถบรรทกุและรถยนต์

ตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก กรณีคำ้งช ำระตัง้แต ่3 งวดขึน้ไป ส  ำหรบัรถยนตท์กุประเภทยกเวน้รถบรรทกุและรถยนตต์ำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก   
4) กรณีคำ้งช ำระ 3 งวด ส  ำหรบัรถบรรทกุและรถยนตต์ำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
5) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมหนีโ้ดยตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมำย / คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรปฎิบตัิงำนออกติดตำมทวงถำมหนี ้ 

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

 
1,070 บำท /ครัง้ 

8,560 - 37,450 บำท 
 

3.2 กำรติดตำมยดึรถ/รบัรถยนตค์ืน ตำมที่จำ่ยจรงิ 

3.3 กำรน ำรถยนตไ์ปยงัสถำนที่เก็บรกัษำ (เชน่ คำ่ยกรถยนต ์คำ่ลำก คำ่ยกรถ
จกัรยำนยนต ์)  

   ตำมที่จำ่ยจรงิ 

3.2 กำรติดตำมยดึรถ/รบัรถยนตค์ืน ตำมที่จำ่ยจรงิ 

3.3 กำรน ำรถยนตไ์ปยงัสถำนที่เก็บรกัษำ (เชน่ คำ่ยกรถยนต ์คำ่ลำก คำ่ยกรถ
จกัรยำนยนต ์)  

ตำมที่จำ่ยจรงิ 

3.4 คำ่จอดรถยดึ (กรณีลกูหนีม้ำขอไถ่ถอน) 50 บำท/วนั 

3.5 คำ่ทนำยควำมฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี 8,000 บำท 

3.6 คำ่ธรรมเนียมศำล และคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนินคดี  ตำมที่จำ่ยจรงิ 

4.   ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถยนตท์ุกประเภทยกเว้นรถบรรทุกและรถยนตต์ามพรบ.การขนส่งทางบก  

4.1    คำ่ตอ่ภำษี 

1) รถประเภท รย.1, รย. 2, รย. 3, รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 
2) รถยนตป์ระเภท รย.6, รย.9 และ รย.10 
3) คำ่ปรบัตอ่ภำษีลำ่ชำ้ 

300 บำท + ภำษี 
1,000 บำท + ภำษี 

รอ้ยละ 1 ของคำ่ภำษีตอ่เดือน 

4.2 คำ่คดัป้ำยภำษี 800 บำท 

4.3    คำ่ซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 

1) ป้ำยแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 
2) ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 
3)  ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 1 แผ่น 
4) ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมลู 2 แผ่น 

900 บำท 
1,100 บำท 
1,400 บำท 
2,100 บำท 

4.4 คำ่เปลี่ยนสีรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 1,000 บำท 
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4.5 คำ่เปลี่ยนเครือ่งยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 1,000 บำท 

4.6 คำ่เปลี่ยนลกัษณะรถยนต ์ 2,000 บำท 

 4.7 คำ่เปลี่ยนประเภทรถยนต ์  

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

2,000 บำท 
3,000 บำท+ ภำษี 

4.8    คำ่เปลี่ยนชื่อ / นำมสกลุ / ที่อยูใ่นเลม่ทะเบียน (ไมใ่ชก่รณีเปลี่ยนพรอ้มโอนปิดบญัชี) 500 บำท 

4.9 คำ่แจง้ติดตัง้ถงัก๊ำซ 500 บำท 

4.10 คำ่จดทะเบียนรถใหม ่(ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต)์  

1) รถประเภท รย.1, รย.2 , รย.3, รย.12, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16 
2) รถน ำเขำ้ 

1,500 บำท + ภำษี 
2,500 บำท + ภำษี 

4.11 คำ่รบัโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ชแ้ลว้ใหแ้ก่ธนำคำร 

1) รบัโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (1 ตอ่) 
2) รบัโอนเลม่ทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (2 ตอ่) 

1,300 บำท 
1,500 บำท 

4.12   คำ่โอนกรรมสิทธ์ิรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์1 ตอ่กรณีปิดบญัชี  1,500 บำท 

4.13  คำ่แจง้ยำ้ยออก / ยกเลิกแจง้ยำ้ย 500 บำท 

4.14  คำ่แจง้ยำ้ยเขำ้ 1,000 บำท 

4.15    คำ่สลบัทะเบียน 

1) คำ่สลบัทะเบียน 1 คนั 
2) คำ่สลบัทะเบียน 2 คนั 

4,000 บำท 
5,000 บำท 

4.16  คำ่ขอใชเ้ลขทะเบียนเดิมขำ้มจงัหวดั 500 บำท 

4.17  คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำยหรอืช ำรุด) 1,000 บำท 

4.18   คำ่บรกิำรตรวจสภำพรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์

  1)     รถยนตท์ั่วไป 
2) รถประเภท รย.12, รย.13, รย. 14, รย.15 และ รย.16 

1,200 บำท 
ตำมที่จำ่ยจรงิ 

4.19 คำ่แจง้หยดุกำรใชร้ถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 500 บำท 
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5.   ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถบรรทุกและรถยนตต์ามพ.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 คำ่เปลี่ยนสีรถยนต ์ 2,600 บำท  

5.5 คำ่เปลี่ยนเครือ่งยนต ์ 2,600 บำท  

5.6 คำ่แจง้ติดตัง้ถงัก๊ำซ 2,600 บำท  

5.7 คำ่จดทะเบียนใหมร่ถรบัจำ้ง (ปำ้ยเหลอืง) 3,600 บำท + ภำษี  

5.8 คำ่จดทะเบียนใหมร่ถสว่นบคุคล (ป้ำยด ำ) 3,400 บำท + ภำษี  

5.9 คำ่รบัโอนเลม่ทะเบียนรถยนตใ์ชแ้ลว้ 2,600 บำท  

5.10 คำ่โอนกรรมสิทธ์ิ 1 ตอ่กรณีปิดบญัชี 2,500 บำท  

5.11   คำ่ปรบักรณีโอนทะเบียนรถยนตล์ำ่ชำ้ 500 บำท/รำยกำร  

5.12 คำ่แจง้ยำ้ยออก / ยกเลิกแจง้ยำ้ย 1,800 บำท  

5.13 คำ่แจง้ยำ้ยเขำ้ 2,700 บำท  

5.14 คำ่คดัใบคูมื่อจดทะเบียน (กรณีสญูหำยหรอืช ำรุด) 1,500 บำท  

5.15 คำ่บรกิำรตรวจสภำพรถเครน ตำมที่จำ่ยจรงิ  

5.16 คำ่แจง้หยดุกำรใชร้ถ (ม.79, ม.89) 2,000 บำท  

6.   ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนๆ 

6.1คำ่จดัท  ำชดุโอนทะเบียนใหม ่(กรณีเอกสำรเดิมสญูหำย) 

1) เอกสำรไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 
2) เอกสำรเกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ปิดบญัชี 

500 บำท 
1,000 บำท 

6.2 คำ่ประกนัควำมเสียหำยเลม่ทะเบียน  
(กรณีลกูคำ้ไมน่ ำเลม่ทะเบียนรถยนตม์ำคืนภำยในเวลำ 30 วนั นบัแตว่นัทีล่กูคำ้ไดร้บั
เลม่ทะเบียนรถยนต ์ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคำ่มดัจ ำดงักลำ่ว)  

10,000 บำท 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิง่ รถยนต ์และรถจักรยานยนต ์

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที ่12 กันยายน 2564 
 

 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ  
สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันทีก่่อน
วันที ่1 กรกฎาคม 2561และ
สัญญาเช่าซือ้เชิงพาณิชย ์

สัญญาเช่าซือ้ทีล่งวันที ่
 1 กรกฎาคม 2561  

เป็นต้นไป 

6.3   คำ่จดัท  ำเอกสำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน  

1) ชดุโอนทะเบียนรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 
2) หนงัสือมอบอ ำนำจแทนฉบบัเดิมที่หมดอำย ุ

3) หนงัสือมอบอ ำนำจเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรอ่ืนๆ ทำงทะเบียน 
4) เอกสำรเปลี่ยนประเภทรถยนตเ์ป็น รย.6, รย.9 และ รย.10หรือรถยนตต์ำม

พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 

500 บำท 
500 บำท 
500 บำท 

10,000 บำท 

6.4 คำ่น ำเลม่ทะเบียนไปบนัทกึรำยกำรตำ่งๆ ที่ส  ำนกังำนขนสง่ 250 บำท 

6.5 คำ่ออกหนงัสือยืนยนัภำระหนี ้ 300 บำท 

6.6 คำ่ออกใบแทนใบก ำกบัภำษี 100 บำท 

6.7 คำ่โอนสิทธิเปลี่ยนสญัญำ (ไมร่วมคำ่ตรวจสภำพรถ) 

1) รถยนตท์กุประเภท และรถจกัรยำนยนต ์(ยกเวน้รถโดยสำรประจ ำทำง 
/รถตูป้้ำยเหลือง) 

2) รถโดยสำรประจ ำทำง (รถตูป้้ำยเหลือง) 

4,000 บำท 
 

5,000 บำท 

6.8 คำ่ขอส ำเนำเอกสำร 

1) ใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ำกบัภำษี / Statement  
2) เอกสำรอื่นๆ เชน่ สญัญำเชำ่, สญัญำเชำ่ซือ้, ตำรำงแสดงภำระหนี,้ สญัญำค ำ้

ประกนั, ทะเบียนรถยนต ์,รถจกัรยำนยนตฯ์ลฯ 

200 บำท / ครัง้ / คนั 
200 บำท / ครัง้ / คนั 

6.9 คำ่ตรวจตน้ขัว้ทะเบียนรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 100 บำท 

6.10  คำ่อำกรแสตมป์สญัญำเชำ่ซือ้  รอ้ยละ 0.1 ของมลูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ 

6.11 คำ่ธรรมเนียมยกเลิกสญัญำเชำ่ซือ้รถยนต ์และรถจกัรยำนยนต ์ 2,000 บำท 

6.12 คำ่บรกิำรจดัสง่เอกสำรทำงไปรษณีย ์ 60 บำท 

6.13 คำ่ธรรมเนียมปรบัโครงสรำ้งหนี ้ 2,000 บำท 

6.14 คำ่บรกิำรด ำเนินกำรเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือเชำ่ซือ้  214 บำท 

6.15 คำ่ธรรมเนียมกำรใหส้ินเช่ือธุรกิจ  

1) คำ่ธรรมเนียมกำรใหส้ินเช่ือ (Front-End Fee or Up-Front Fee) 
2) คำ่ธรรมเนียมจดักำรสินเช่ือ (Management Fee) 
3)  คำ่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงินกู ้(Commitment Fee) 

ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ 
ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ 
ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิง่ รถยนต ์และรถจักรยานยนต ์

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที ่12 กันยายน 2564 
 

ข. ส าหรับการใหเ้ช่าแบบลีสซิ่ง 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียน 

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

กรณีขอใหด้  ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บรกิำรเพิ่ม 
18,000 บำท 
500 บำท /คนั 

4. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรรถโดยสำรสว่นบคุคล 
กรณีขอใหด้  ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บรกิำรเพิ่ม 

7,000 บำท 
1,500 บำท /คนั 

5. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรสว่นบคุคล (ป้ำยด ำ) 
กรณีขอใหด้  ำเนินกำรมำกกวำ่ 1 คนั คำ่บรกิำรเพิ่ม 

3,500 บำท 
300 บำท /คนั 

6. คำ่ขอใบอนญุำตประกอบกำรรถโดยสำรไมป่ระจ ำทำง 18,000 บำท 
7. คำ่ตอ่ภำษี  2,800 บำท + ภำษี 
8. คำ่โอนปิดบญัชีรถยนต ์ 2,500 บำท 
9. คำ่รบัโอนเลม่ทะเบียนรถใชแ้ลว้ 2,600 บำท 
10.   คำ่ปรบักรณีโอนทะเบียนรถยนตล์ำ่ชำ้ 500 บำท/รำยกำร 
11. คำ่เปลี่ยนสีรถยนต ์ 2,600 บำท 
12. คำ่เปลี่ยนเครือ่งยนต ์ 2,600 บำท 
13. คำ่แจง้ยำ้ยออก 1,800 บำท 
14. คำ่แจง้ยำ้ยออก และยกเลิก ประกอบกำร (ม.79) หรือแจง้หยดุกำรใชร้ถ (ม.89) 2,000 บำท 
15. คำ่แจง้ยำ้ยเขำ้ 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) หรอืแจง้หยดุกำรใชร้ถ (ม. 89) 1,000 บำท 
20. คำ่เพิ่ม หรอืถอนรถประกอบกำร 1,200 บำท 
21. คำ่แจง้ติดตัง้ถงัก๊ำซ 2,600 บำท 
22. คำ่บรกิำรตรวจสภำพรถเครน ตำมที่จำ่ยจรงิ 
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ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิง่ รถยนต ์และรถจักรยานยนต ์
เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที ่12 กันยายน 2564 

 
หมำยเหต ุ:          

1. * MRR (KTB) หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ลกูคำ้รำยยอ่ยชัน้ดี (Minimum Retail Rate) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2. ** กำรช ำระเงินผ่ำนเคำนเ์ตอรข์องธนำคำรอื่น หรอืช ำระที่จดุบรกิำรรบัช ำระ หรอืหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยูก่บัธนำคำรอ่ืน ลกูคำ้ควรพิจำรณำ

เง่ือนไขกำรรบัช ำระหรอืหกัเงินที่ธนำคำรอ่ืน หรอื ตวัแทนกำรรบัช ำระเงินก ำหนด 
3. *** EIR หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิตอ่ปี หรอื Effective Interest Rate ค ำนวณเป็นรำยสญัญำ 
4. 1/ เบีย้ปรบักรณีช ำระคำ่งวดลำ่ชำ้ คดิจำกอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิตอ่ปี (EIR) ตำมที่ระบใุนสญัญำเชำ่ซือ้บวกเพ่ิมไมเ่กินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำก

ยอดเงินตน้ของคำ่งวดที่ผิดนดันัน้ตัง้แตว่นัที่เริม่ผิดนดัจนถึงวนัช  ำระยอดคำ้งเสรจ็สิน้ หรอืวนัอ่ืนใดตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยประกำศก ำหนดใน
ประกำศวำ่ดว้ยกำรคิดดอกเบีย้ผิดนดัช ำระหนีแ้ละกำรตดัช ำระหนี ้แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะถึงก่อน  

5. อตัรำคำ่บรกิำรขำ้งตน้ ใชเ้ฉพำะกำรใหบ้รกิำรในเขตพืน้ที่หรอืจงัหวดัที่มีสำขำของธนำคำรเปิดท ำกำรเทำ่นัน้  
6. คำ่บรกิำรนอกเขตพืน้ทีส่ำขำของธนำคำร ส  ำหรบัรถประเภท รย.13, รย.14, รย.15, รย.16 และรถเครน คิดคำ่บรกิำรตำมอตัรำที่ผูร้บัจำ้งด  ำเนินกำรดำ้น

ทะเบียนรถยนตเ์รยีกเก็บจรงิ 
7. รถบรรทกุและรถตำมพรบ.กำรขนสง่ทำงบก 

1) กรณีลกูคำ้นดัตรวจสภำพรถที่ขนสง่และไมน่ ำรถไปตรวจตำมก ำหนดหรือนัดหมำย หรือเอกสำรไม่ถกูตอ้งครบถว้น หำกตอ้งท ำกำรนัดหมำยใหม ่
เพ่ิมคำ่ใชจ้ำ่ยคนัละ 1,000 บำท ตอ่ครัง้ 

2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรไมร่วมคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัใบอนญุำตประกอบกำร 

3) เง่ือนไขกำรรบัโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์ชแ้ลว้ใหแ้ก่ธนำคำร 
(ก) เก็บคำ่อำกรแสตมป์ (ซือ้ขำย)  
 - กรณีสินเช่ือเชำ่ซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้                                            0.5% ของรำคำประเมินขนสง่ 
 - กรณีสินเช่ือ SME รถคณูสำม และสินเช่ือรถกูเ้งินดว่น              0.5% ของรำคำวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ   
(ข) บงัคบัตรวจสภำพรถ 
(ค) เอกสำรเก่ียวกบักำรจดทะเบียนตอ้งถกูตอ้งครบถว้น 
(ง) ใบเพ่ิมรถรำยกำรบรรจหุมำยเลขทะเบียนที่จดัเชำ่ซือ้ ถำ้ไมมี่ตอ้งเพิ่มคำ่ใชจ้ำ่ยเพ่ิมรถคนัละ 1,500 บำท 
(จ) ใบคูมื่อจดทะเบียนไมมี่รำยกำรประทบั “ถอนรถ” ตอ้งเพิ่มคำ่ใชจ้ำ่ยถอนคนัละ 500 บำท 

8. กรณีนิติกรรมใดที่ไมไ่ดร้ะบใุนประกำศฉบบันี ้ธนำคำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 
 ผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

 
 

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

 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 
 ประกำศ ณ วนัที่  10 กนัยำยน 2564 
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