แนบ คําสัง่ ที่ สก. 038/2555

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเช่าซื ้อ
มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ

รายการ
1 ค่ าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ (รถใหม่ )
1.1 รถประกอบในประเทศ
1.2 รถนําเข้ าจากต่างประเทศ
1.3 ค่าภาษีรถยนต์
2 ค่ าบริการรั บโอนกรรมสิทธิ์เป็ นชื่อบริษัท
2.1 ค่าบริ การรับโอนกรรมสิทธิ 1 ต่อ
- ในเขตพื ้นที่สํานักงาน
- นอกเขตพื ้นที่สํานักงาน
2.2 ค่าบริ การรับโอนกรรมสิทธิ 2 ต่อ
- ในเขตพื ้นที่สํานักงาน
- นอกเขตพื ้นที่สํานักงาน
3 ค่ าบริการต่ อภาษี (ต่ อล่ วงหน้ าได้ 3 เดือน ก่ อนหมดอายุ)
4 ค่ าบริการตรวจสภาพเพื่อโอน/รั บโอนกรรมสิทธิ์ (ตรวจนอก)
4.1 รถญี่ปนุ่
4.2 รถยุโรป
4.3 รถนํ ้าเข้ าจากต่างประเทศ
4.4 ตรวจสภาพนอกเขตพื ้นที่ (ตรวจส่งผล)
4.5 ค่าตรวจสภาพสําหรับรถกระบะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ (ติดตั ้งโครงหลังคา,เสริ มกระบะข้ าง ฯลฯ)
5 ค่ าบริการโอนกรรมสิทธิ์ เป็ นชื่อผู้เช่ าซือ้ เมื่อชําระค่ าเช่ าซือ้ ครบถ้ วน
5.1 ค่าบริ การโอนกรรมสิทธิ 1 ต่อ
5.2 ค่าบริ การโอนกรรมสิทธิ 2 ต่อ
5.3 ค่าบริ การจัดชุดโอนกรรมสิทธิ
5.4 ค่าบริ การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เมื่อโอนกรรมสิทธิ
5.5 ค่าบริ การขอใช้ ทะเบียนเดิม/แจ้ งย้ ายออก เมื่อโอนกรรมสิทธิ
(กรณีจงั หวัดตามทะเบียนบ้ านไม่ตรงกับจังหวัดตามทะเบียนรถยนต์)
5.6 ค่าบริ การเปลี่ยนคูม่ ือจดทะเบียน (เล่มเต็ม) เมื่อโอนกรรมสิทธิ
6 ค่ าบริการอันเกี่ยวเนื่องกับกรมการขนส่ งทางบก
6.1 ค่าบริ การแจ้ งย้ ายออกพื ้นที่
6.2 ค่าบริ การแจ้ งย้ ายเข้ าพื ้นที่
6.3 ค่ายกเลิกแจ้ งย้ าย
6.4 ค่าบริ การเปลี่ยน/สลับเลขทะเบียน(ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยที่กรมการขนส่งทางบกเรี ยกเก็บ)
6.5 ค่าบริ การแจ้ งเปลี่ยนสี, เปลี่ยนเครื่ องยนต์
6.6 ค่าบริ การคัดป้ ายภาษีประจําปี
6.7 ค่าบริ การคัดสมุดคูม่ ือจดทะเบียน เนื่องจากสูญหาย/ชํารุด
6.8 ค่าบริ การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ (ระหว่างเช่าซื ้อ)
(1) ในเขตพื ้นที่สํานักงาน
(2) นอกเขตพื ้นที่สํานักงาน
6.9 ค่าบริ การคัดแผ่นป้ ายเหล็ก (กรณีชํารุด/สูญหาย)
(1) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ 1 แผ่น
(2) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ 2 แผ่น
กรณี แผ่นป้ ายเหล็กที่มาจากการประมูลเลขสวย(ป้ ายวิว) คิดเพิ่มแผ่นละ
(3) รถจดทะเบียนประเภทอื่นๆ 2 แผ่น
6.10 ค่าบริ การแจ้ งยกเลิกการใช้ รถยนต์
(1) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (ในเขตพื ้นที่สํานักงาน)
(2) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (นอกเขตพื ้นที่สํานักงาน)
6.11 ค่าบริ การชําระค่าปรับใบสัง่ ตํารวจจราจร ตามข้ อหา (เมื่อต่อภาษี)ไม่รวมค่าปรับใบสัง่
6.12 ค่าบริ การออกเอกสารการโอนกรรมสิทธิใหม่
(1) กรณีสญ
ู หาย แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันปิ ดบัญชี
(2) กรณีสญ
ู หาย เกิน 1 ปี นับจากวันปิ ดบัญชี
6.13 ค่าบริ การปรับสมุดคูม่ ือจดทะเบียน
6.14 ค่าบริ การแจ้ งเปลี่ยนเชื ้อเพลิง
6.15 ค่าตรวจ ตรอ นอกกรมการขนส่ง
6.16 ค่าตรวจสภาพสําหรับรถกระบะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ (ติดตั ้งโครงหลังคา, เสริ มกระบะข้ าง, ฯลฯ)
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1,200 บาท
2,500 บาท
ตามอัตราที่ขนส่งเรี ยกเก็บ

1,500 บาท
1,800 บาท
2,000 บาท
2,300 บาท
300 บาท
1,000
1,200 - 2000
นัดตรวจสภาพ
1,500
2,000

บาท

1,400
1,500
500
200
500

บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

200 บาท
1,000
1,000
1,000
4,000
1,300
600
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500 บาท
1,000 บาท
600
800
600
1,000
500
500
1,000
100

บาท

2,000
5,000
300
1,000
400
2,000

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แนบ คําสัง่ ที่ สก. 038/2555

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเช่าซื ้อ
มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ

รายการ
6.17 ค่าบริ การเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ / ประเภทรถ
(1) ค่าบริ การเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ
(2) ค่าบริ การเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ (ดําเนินการพร้ อมโอนกรรมสิทธิเป็ นชื่อบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมค่าโอน)
(3) กรณีประเภทรถยนต์ รย.1, รย.2 และ รย.3
(4) กรณีประเภทรถยนต์ นอกเหนือจาก ข้ อ 6.17(3)
7 ค่ าบริการอื่น ๆ
7.1 ค่าบริ การเคลมสินไหม เนื่องจากรถยนต์สญ
ู หาย หรื อชนเสียหายสิ ้นเชิง
7.2 ค่าบริ การออกหนังสือมอบอํานาจต่างๆ (ยกเว้ นกรณีรถยนต์สญ
ู หาย)
7.3 ค่าบริ การออกหนังสือยินยอมให้ นํารถออกนอกราชอาณาจักร
7.4 ค่าบริ การออกหนังสือยินยอมติดตั ้งเครื่ องวิทยุคมนาคมในรถยนต์
7.5 ค่าบริ การออกหนังสือประเภทอื่น ๆ (เข้ า-ออก การท่าเรื อ, ฯลฯ)
7.6 ค่าบริ การคัดสําเนาเอกสารต่าง ๆ (สัญญาเช่าซื ้อ, สัญญาคํ ้าประกัน, สมุดคูม่ ือจดทะเบียน, ฯลฯ)
(ยกเว้ นสัญญาที่อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันทําสัญญา)
8 ค่ าปรั บ
8.1 ค่าเบี ้ยปรับเนื่องจากชําระค่างวดล่าช้ าจากวันครบกําหนดชําระ
8.2 ค่าปรับเช็คคืน
9 ค่ าติดตามทวงถาม เร่ งรั ดหนีส้ ิน และฟ้องคดี
9.1 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถาม
ไม่วา่ จะติดตามโดยพนักงานของบริ ษัทหรื อผู้รับจ้ าง ให้ คิดตามจํานวนงวดที่ค้างชําระ
9.2 ค่าติดตามยึดรถ /รับรถคืน (เมื่อมีหนังสือมอบอํานาจให้ ยึดรถ/รับรถ)
(1) ค่าติดตามทวงถาม คิดตามจํานวนงวดที่ค้างชําระ
(2) ค่าติดตามยึด หรื อรับรถคืน โดยพนักงานของบริ ษัท (ต่อสัญญา)
- อัตราค่าจ้ างยึดรถปกติคนั ละ
- อัตราค่าจ้ างรับรถคืนปกติคนั ละ
- ในกรณีไปยึด/รับรถ ต่างจังหวัดให้ คิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มตามระยะทาง
(3) หากบริ ษัทจ้ างบุคคลภายนอกให้ ไปยึด/รับรถ จะคิดค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
- ค่าจ้ างยึดรถ / รับรถคืน ตามความยากของงาน (ต่อคัน)
- ค่าใช้ จา่ ยในการนํารถยนต์ไปยังสถานที่เก็บ (ค่ายกรถ ฯลฯ)
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าซ่อมรถยนต์ ฯลฯ
9.3 ค่าทนายความ กรณีฟ้องร้ องคดี
(1) กรณีปิดบัญชี / ยึดรถ หรื อ รับรถยนต์คืน หลังส่งเรื่ องให้ ทนายความ แต่ก่อนศาลประทับรับฟ้อง
(2) กรณีปิดบัญชี / ยึดรถ หรื อ รับรถยนต์คืน หลังศาลประทับรับฟ้อง
9.4 ค่าธรรมเนียมศาล
9.5 ค่าใช้ จา่ ยในการขอรับรถคืนจากสถานีตํารวจหรื อส่วนราชการต่าง ๆ
9.6 ค่าใช้ จา่ ยในการขอคืนรถจากอูซ่ อ่ มหรื อสิทธิยึดหน่วงต่าง ๆ อันผู้ครอบครองมีอยู่
10 ค่ าธรรมเนียมการโอนสัญญาเช่ าซือ้
10.1 ค่าธรรมเนียมการโอนสัญญา

1,500
800
1,500 - 5,000
10,000 - 15,000

บาท

500
500
800
200
200
100

บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท /ชุด

Minimum Retail Rat (MRR) ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย (KTB) + 10% ต่อปี

200 บาท

งวดละ 500 บาท
งวดละ 500 บาท
5,000 - 10,000 บาท
2,000 - 5,000 บาท
กิโลเมตรละ 5 บาท
ตามจ่ายจริ ง
ตามจ่ายจริ ง
200 บาท/วัน
ตามจ่ายจริ ง
5,000 บาท
10,000 บาท
ตามจ่ายจริ ง
ตามจ่ายจริ ง
ตามจ่ายจริ ง

1% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ หรื อขันตํา
3,000 บาท

(1) สําหรับรถยนต์และรถกระบะ ไม่เกิน 4 ประตู
(2) นอกเหนือจาก (1) รวมถึงรถบรรทุก/เครื่ องจักร
10.2 ค่าอากรแสตมป์ ติดสัญญาเช่าซื ้อ
10.3 ค่าบริ การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครอง
(1) รถจดทะเบียน กทม. (เฉพาะสํานักงานใหญ่)
(2) รถจดทะเบียนต่างจังหวัด / รถจดทะเบียน กทม. (ศูนย์ธุรกิจ)
(3) รถบรรทุก 6 ล้ อขึ ้นไป
10.4 ค่าบริ การตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครอง (ตรวจนอก)
(1) รถญี่ปนุ่ (เฉพาะรถที่จดทะเบียน กทม.)
(2) รถยุโรป (เฉพาะรถที่จดทะเบียน กทม.)
(3) รถนําเข้ าจากต่างประเทศ และรถจดทะเบียนต่างจังหวัด
(4) ตรวจสภาพนอกเขตพื ้นที่ (ตรวจส่งผล)
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1% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ หรื อขันตํา
3,000 บาท
0.1% ของยอดค่าเช่าซื ้อ

500 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
นัดตรวจสภาพ
1,500 บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเช่าซื ้อ
มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ
400 บาท

รายการ
10.5 ค่าธรรมเนียมการแจ้ งสลักหลังกรมธรรม์ (เฉพาะกรณีโอนสัญญาเช่าซื ้อ)

11
12
13
14
15

10.6 ค่าธรรมเนียมการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ค่ าธรรมเนียมชําระเงิน ตามข้ อตกลงระหว่ างบริษัทกับตัวแทนชําระเงิน
ค่ ามัดจําเล่ มทะเบียน เพื่อนําไปดําเนินการทางทะเบียน
ค่ าบริการจัดเตรี ยมเอกสาร
ค่ าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาเช่ าซือทีได้ รับอนุมัตแิ ล้ ว (พิจารณาตามหมายเหตุ ข้ อ 3. ประกอบ)
ค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
15.1 ค่าธรรมเนียมการทําประกันภัยเอง
15.2 ค่าธรรมเนียมยกเลิกการเอาประกันภัยภายหลังทีแจ้ งประกันภัยแล้ ว (ไม่รวมค่าเสียหายที่บริษัทประกันภัยเรี ยกเก็บ)
15.3 ค่าธรรมเนียมการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย

0.5% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ หรื อขันตํา
2,000 บาท

หมายเหตุ : 1. กรณีมีคา่ งวดที่ค้างชําระ และค่าใช้ จา่ ยอื่น ที่ค้างชําระ ต้ องดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่อนการโอนสัญญา
2. เป็ นค่าธรรมเนียมที่ไม่รวมรายการค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ จา่ ยจริ ง การขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมต้ องมีการระบุเหตุผลอันควรทุกครัง้
โดยให้ อยู่ในอํานาจการอนุมตั ิของ รองกรรมการผู้จดั การ แต่ทั ้งนี ้ รายการค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ จา่ ยไปจริ ง ไม่สามารถลดได้
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10 - 30
5,000
500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,500 บาท
1,000 บาท
500 บาท

