
 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 
 

ก.  ส าหรับการให้เช่าซือ้ 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 

สัญญาเช่าซือ้ท่ีลง
วันท่ีก่อนวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 
และสัญญาเช่าซือ้

เชิงพาณิชย์ 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 
2561 ถึงวันท่ี
ก่อนวันท่ี 10 
มกราคม 2566 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

10 มกราคม 
2566  

เป็นต้นไป 

1.    ค่าปรับกรณีช าระค่างวดล่าช้า 

1.1    เบีย้ปรับกรณีช ำระค่ำงวดล่ำช้ำ 

1)   กำรเช่ำซือ้ภำยใต้ควำมคุ้มครองของคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจ
ให้เช่ำซือ้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญำ  
เบี้ยปรับค ำนวณจำกยอดเงินท่ีผิดนัดช ำระในแต่ละงวด 

MRR (KTB) *  
+ ร้อยละ 10 ต่อปี 

EIR ***  
+ ร้อยละ 3 ต่อปี
ทัง้นีไ้ม่เกิน 

ร้อยละ 15 ต่อปี 

ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

2)  กำรเช่ำซือ้ท่ีไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ  
เรื่องให้ธุรกิจให้เช่ำซือ้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญำ   
เบี้ยปรับค ำนวณจำกยอดเงินต้นของยอดเงินท่ีผิดนัดช ำระในแต่ละงวด 

EIR ***  
+ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 1/ 

  

1.2    เงินเพิ่มน ำส่งภำษีมูลค่ำเพิ่มล่ำช้ำ และเบีย้ปรับภำษีมูลค่ำเพิ่ม  ตำมท่ีกรมสรรพำกรเรียกเก็บ 

2.    ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น ** 

 2.1    ช ำระท่ีเคำน์เตอร์ของธนำคำรอื่น 
 2.2    ช ำระท่ีจุดบริกำรรับช ำระ เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส 
 2.3    ช ำระโดยหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกท่ีมีอยู่กับธนำคำรอื่น 

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

3. ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนีส้ินและฟ้องคดี 

3.1 กำรติดตำมทวงถำม 

1) กรณีค้ำงช ำระ 1 งวด  
2) กรณีค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 งวด 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฎิบัติงำนออกติดตำมทวงถำมหนี ้กรณีค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 งวด   

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

3.2   กำรติดตำมยึดรถ/รับรถยนต์คืน ตำมท่ีจ่ำยจริง 

3.3   กำรน ำรถยนต์ไปยังสถำนท่ีเก็บรักษำ (เช่น ค่ำยกรถยนต์ ค่ำลำก ค่ำยกรถ  
        จักรยำนยนต์)  

ตำมท่ีจ่ำยจริง 

3.4   ค่ำจอดรถยึด (กรณีลูกหนีม้ำขอไถ่ถอน) 50 บำท/วัน 

3.5   ค่ำทนำยควำมฟ้องร้องด ำเนินคดี 8,000 บำท 

3.6   ค่ำธรรมเนียมศำล และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินคดี  ตำมท่ีจ่ำยจริง 
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 

 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 

สัญญาเช่าซือ้ท่ีลง
วันท่ีก่อนวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 
และสัญญาเช่าซือ้

เชิงพาณิชย์ 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 
2561 ถึงวันท่ี
ก่อนวันท่ี 10 
มกราคม 2566 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

10 มกราคม 
2566  

เป็นต้นไป 

4.   ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นรถบรรทุกและรถยนต์ตามพรบ.การขนส่งทางบก  

4.1    ค่ำต่อภำษี 

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

300 บำท 
1,000 บำท 

ร้อยละ 1 ของค่ำภำษีต่อเดือน 

4.2 ค่ำคัดป้ำยภำษี 800 บำท 

4.3    ค่ำซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 

1) ป้ำยแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 
2) ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 
3)  ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมูล 1 แผ่น 
4) ป้ำยแผ่นเหล็ก รถประมูล 2 แผ่น 

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

4.4 ค่ำเปล่ียนสีรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 1,000 บำท 

4.5 ค่ำเปล่ียนเครื่องยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 1,000 บำท 

4.6 ค่ำเปล่ียนลักษณะรถยนต์ 2,000 บำท 

4.7 ค่ำเปล่ียนประเภทรถยนต์  

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 

4.8    ค่ำเปล่ียนชื่อ / นำมสกุล / ท่ีอยู่ในเล่มทะเบียน (ไม่ใช่กรณีเปล่ียนพร้อมโอนปิดบัญชี) 500 บำท 

4.9 ค่ำแจ้งติดตัง้ถังก๊ำซ 500 บำท 

4.10 ค่ำจดทะเบียนรถใหม่ (ไม่รวมค่ำตรวจสภำพรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์)  

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

1,500 บำท 
2,500 บำท 

4.11 ค่ำรับโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ใช้แล้วให้แก่ธนำคำร 

1) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (1 ต่อ) 

2) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำร (2 ต่อ) 

1,300 บำท 

1,500 บำท 
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 

 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 

สัญญาเช่าซือ้ท่ีลง
วันท่ีก่อนวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 
และสัญญาเช่าซือ้

เชิงพาณิชย์ 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 
2561 ถึงวันท่ี
ก่อนวันท่ี 10 
มกราคม 2566 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

10 มกราคม 
2566  

เป็นต้นไป 

4.12   ค่ำโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 1 ต่อกรณีปิดบัญชี  1,500 บำท 

4.13  ค่ำแจ้งย้ำยออก / ยกเลิกแจ้งย้ำย 500 บำท 

4.14  ค่ำแจ้งย้ำยเข้ำ 1,000 บำท 

 4.15    ค่ำสลับทะเบียน 

1) ค่ำสลับทะเบียน 1 คัน 
2) ค่ำสลับทะเบียน 2 คัน 

4,000 บำท 
5,000 บำท 

4.16  ค่ำขอใช้เลขทะเบียนเดิมข้ำมจังหวัด 500 บำท 

4.17  ค่ำคัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหำยหรือช ำรุด) 1,000 บำท 

4.18   ค่ำบริกำรตรวจสภำพรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 

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

1,200 บำท 
ตำมท่ีจ่ำยจริง 

4.19 ค่ำแจ้งหยุดกำรใช้รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 500 บำท 

5.   ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถบรรทุกและรถยนต์ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

5.1 ค่ำต่อภำษี 2,800 บำท  

5.2 ค่ำคัดป้ำยภำษี 1,000 บำท  

5.3 ค่ำซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 1,500 บำท  

5.4 ค่ำเปล่ียนสีรถยนต์ 2,600 บำท  

5.5 ค่ำเปล่ียนเครื่องยนต์ 2,600 บำท  

5.6 ค่ำแจ้งติดตัง้ถังก๊ำซ 2,600 บำท  

5.7 ค่ำจดทะเบียนใหม่รถรับจ้ำง (ป้ำยเหลือง) 3,600 บำท  

5.8 ค่ำจดทะเบียนใหม่รถส่วนบุคคล (ป้ำยด ำ) 3,400 บำท  

5.9 ค่ำรับโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ใช้แล้ว 2,600 บำท  

5.10 ค่ำโอนกรรมสิทธ์ิ 1 ต่อกรณีปิดบัญชี 2,500 บำท  

5.11   ค่ำปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ล่ำช้ำ 500 บำท/รำยกำร  
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 
 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 

สัญญาเช่าซือ้ท่ีลง
วันท่ีก่อนวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 
และสัญญาเช่าซือ้

เชิงพาณิชย์ 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 
2561 ถึงวันท่ี
ก่อนวันท่ี 10 
มกราคม 2566 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

10 มกราคม 
2566  

เป็นต้นไป 

5.12 ค่ำแจ้งย้ำยออก / ยกเลิกแจ้งย้ำย 1,800 บำท  

5.13 ค่ำแจ้งย้ำยเข้ำ 2,700 บำท  

5.14 ค่ำคัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหำยหรือช ำรุด) 1,500 บำท  

5.15 ค่ำบริกำรตรวจสภำพรถเครน ตำมท่ีจ่ำยจริง  

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

6.   ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

6.1ค่ำจัดท ำชุดโอนทะเบียนใหม่ (กรณีเอกสำรเดิมสูญหำย) 

1) เอกสำรไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันท่ีปิดบัญชี 
2) เอกสำรเกิน 1 ปี นับจำกวันท่ีปิดบัญชี 

500 บำท 
1,000 บำท 

6.2 ค่ำประกันควำมเสียหำยเล่มทะเบียน  
(กรณีลูกค้ำไม่น ำเล่มทะเบียนรถยนต์มำคืนภำยในเวลำ 30 วัน นับแต่วันท่ีลูกค้ำได้รับ
เล่มทะเบียนรถยนต์ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำมัดจ ำดังกล่ำว)  

10,000 บำท 

6.3   ค่ำจัดท ำเอกสำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน  

1) ชุดโอนทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์  
2) หนังสือมอบอ ำนำจแทนฉบับเดิมท่ีหมดอำยุ 
3) หนังสือมอบอ ำนำจเพื่อน ำไปด ำเนินกำรอื่นๆ ทำงทะเบียน 
4) เอกสำรเปล่ียนประเภทรถยนต์เป็น รย.6, รย.9 และ รย.10หรือรถยนต์ตำม

พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก 

500 บำท 
500 บำท 
500 บำท 

10,000 บำท 

6.4 ค่ำน ำเล่มทะเบียนไปบันทึกรำยกำรต่ำงๆ ท่ีส ำนักงำนขนส่ง  250 บำท 

6.5 ค่ำออกหนังสือยืนยันภำระหนี ้ 300 บำท 

6.6 ค่ำออกใบแทนใบก ำกับภำษี 100 บำท 
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และสัญญาเช่าซือ้

เชิงพาณิชย์ 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 
2561 ถึงวันท่ี
ก่อนวันท่ี 10 
มกราคม 2566 

สัญญาเช่าซือ้
ท่ีลงวันท่ี  

10 มกราคม 
2566  

เป็นต้นไป 

6.7 ค่ำโอนสิทธิเปล่ียนสัญญำ (ไม่รวมค่ำตรวจสภำพรถ) 

1) รถยนต์ทุกประเภท และรถจักรยำนยนต์ (ยกเว้นรถโดยสำรประจ ำทำง 
/รถตู้ป้ำยเหลือง) 

4,000 บำท 2,500 บำท 

2) รถโดยสำรประจ ำทำง (รถตู้ป้ำยเหลือง) 5,000 บำท 

6.8 ค่ำขอส ำเนำเอกสำร 

1) ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษี / Statement  
2) เอกสำรอื่นๆ เช่น สัญญำเช่ำ, สัญญำเช่ำซือ้, ตำรำงแสดงภำระหนี,้ สัญญำค ำ้

ประกัน, ทะเบียนรถยนต์ ,รถจักรยำนยนต์ฯลฯ 

200 บำท / ครัง้ / คัน 
200 บำท / ครัง้ / คัน 

6.9 ค่ำตรวจต้นขัว้ทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 100 บำท 

6.10  ค่ำอำกรแสตมป์สัญญำเช่ำซือ้  ร้อยละ 0.1 ของมูลหนีต้ำมสัญญำเช่ำซือ้ 

6.11 ค่ำธรรมเนียมยกเลิกสัญญำเช่ำซือ้รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 2,000 บำท 

6.12 ค่ำบริกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ 60 บำท 

6.13 ค่ำธรรมเนียมปรับโครงสร้ำงหนี ้ 2,000 บำท 

6.14 ค่ำบริกำรด ำเนินกำรเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเช่ำซือ้  214 บำท 

 6.15 ค่ำธรรมเนียมกำรให้สินเชื่อธุรกิจ  

1) ค่ำธรรมเนียมกำรให้สินเชื่อ (Front-End Fee or Up-Front Fee) 
2) ค่ำธรรมเนียมจัดกำรสินเชื่อ (Management Fee) 
3)  ค่ำธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้ (Commitment Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 
 

ข. ส าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อัตรา (บาท) 
ค่าบริการในการด าเนินการทางทะเบียน 

1. ค่ำจดทะเบียนใหม่รถรับจ้ำง (ป้ำยเหลือง) 3,600 บำท 

2. ค่ำจดทะเบียนใหม่รถส่วนบุคคล (ป้ำยด ำ) 3,400 บำท 
3. ค่ำขอใบอนุญำตประกอบกำรรับจ้ำง (ป้ำยเหลือง) 

กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 คัน ค่ำบริกำรเพิ่ม  
18,000 บำท 
500 บำท /คัน 

4. ค่ำขอใบอนุญำตประกอบกำรรถโดยสำรส่วนบุคคล 
กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 คัน ค่ำบริกำรเพิ่ม  

7,000 บำท 
1,500 บำท /คัน 

5. ค่ำขอใบอนุญำตประกอบกำรส่วนบุคคล (ป้ำยด ำ) 
กรณีขอให้ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 คัน ค่ำบริกำรเพิ่ม  

3,500 บำท 
300 บำท /คัน 

6. ค่ำขอใบอนุญำตประกอบกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง  18,000 บำท 
7. ค่ำต่อภำษี  2,800 บำท 

8. ค่ำโอนปิดบัญชีรถยนต์ 2,500 บำท 
9. ค่ำรับโอนเล่มทะเบียนรถใช้แล้ว 2,600 บำท 
10.   ค่ำปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ล่ำช้ำ 500 บำท/รำยกำร 

11. ค่ำเปล่ียนสีรถยนต์ 2,600 บำท 
12. ค่ำเปล่ียนเครื่องยนต์ 2,600 บำท 

13. ค่ำแจ้งย้ำยออก 1,800 บำท 
14. ค่ำแจ้งย้ำยออก และยกเลิก ประกอบกำร (ม.79) หรือแจ้งหยุดกำรใช้รถ (ม.89) 2,000 บำท 
15. ค่ำแจ้งย้ำยเข้ำ 2,700 บำท 

16. ค่ำคัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหำย) 1,500 บำท 
17. ค่ำคัดป้ำยภำษี 1,000 บำท 

18. ค่ำซือ้ป้ำยแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 1,500 บำท 
19.    ค่ำยกเลิกประกอบกำร (ม. 79) หรือแจ้งหยุดกำรใช้รถ (ม. 89) 1,000 บำท 

20. ค่ำเพิ่ม หรือถอนรถประกอบกำร  1,200 บำท 
21. ค่ำแจ้งติดตัง้ถังก๊ำซ 2,600 บำท 
22. ค่ำบริกำรตรวจสภำพรถเครน ตำมท่ีจ่ำยจริง 
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซือ้ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 
 
หมำยเหตุ :          

1. * MRR (KTB) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำรำยย่อยชัน้ดี (Minimum Retail Rate) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
2. ** กำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำรอื่น หรือช ำระท่ีจุดบริกำรรับช ำระ หรือหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกท่ีมีอยู่กับธนำคำรอื่น ลูกค้ำควรพิจำรณำ

เงื่อนไขกำรรับช ำระหรือหักเงินท่ีธนำคำรอื่น หรือ ตัวแทนกำรรับช ำระเงินก ำหนด 
3. *** EIR หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี หรือ Effective Interest Rate ค ำนวณเป็นรำยสัญญำ 
4. 1/ เบีย้ปรับกรณีช ำระค่ำงวดล่ำช้ำ คิดจำกอัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี (EIR) ตำมท่ีระบุในสัญญำเช่ำซือ้บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยค ำนวณจำก

ยอดเงินต้นของค่ำงวดท่ีผิดนัดนัน้ตัง้แต่วันท่ีเริ่มผิดนัดจนถึงวันช ำระยอดค้ำงเสร็จสิน้ หรือวันอื่นใดตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดใน
ประกำศว่ำด้วยกำรคิดดอกเบีย้ผิดนัดช ำระหนีแ้ละกำรตัดช ำระหนี ้ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน  

5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเพิ่มเติม และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรด้ำนทะเบียนรถยนต์ 
1) กรณีลูกค้ำนัดตรวจสภำพรถท่ีขนส่งและไม่น ำรถไปตรวจตำมก ำหนดหรือนัดหมำย หรือเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน หำกต้องท ำกำรนัดหมำยใหม่  

เพิ่มค่ำใช้จ่ำยคันละ 1,000 บำท ต่อครัง้ 
2) ค่ำบริกำรในกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น ไม่รวมค่ำธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับใบอนุญำตประกอบกำร  
3) ค่ำบริกำรในกำรด ำเนินกำรต่อภำษี เปล่ียนประเภทรถยนต์ จดทะเบียนรถยนต์ตำมตำรำงข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำต่อภำษีรถยนต์ประจ ำปี (ถ้ำมี) ซึ่ง

ธนำคำรจะเรียกเก็บตำมอัตรำท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกเรียกเก็บจริง 

4) เงื่อนไขกำรรับโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ใช้แล้วให้แก่ธนำคำร 
(ก) เก็บค่ำอำกรแสตมป์ (ซือ้ขำย)  
 - กรณีสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ใช้แล้ว                                            0.5% ของรำคำประเมินขนส่ง 
 - กรณีสินเชื่อ SME รถคูณสำม และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน              0.5% ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
(ข) บังคับตรวจสภำพรถ 
(ค) เอกสำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนต้องถูกต้องครบถ้วน 
(ง) ใบเพิ่มรถรำยกำรบรรจุหมำยเลขทะเบียนท่ีจัดเช่ำซือ้ ถ้ำไม่มีต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำยเพิ่มรถคันละ 1,500 บำท 
(จ) ใบคู่มือจดทะเบียนไม่มีรำยกำรประทับ “ถอนรถ” ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำยถอนคันละ 500 บำท 

6. กรณีนิติกรรมใดท่ีไม่ได้ระบุในประกำศฉบับนี ้ธนำคำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด  
 

 
 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
 

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

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จ ำกัด (มหำชน) 
 ประกำศ ณ วันท่ี  9 มกรำคม 2566 
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