
กรณีปิดบัญชีก่อนก ำหนด 

วิธีกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิผ่อนต่อเดือน 
จ ำนวนผ่อน/เดือน = ยอดขอสินเช่ือเช่ำซือ้+ดอกเบีย้ทีต่้องช ำระทัง้หมด 

            จ ำนวนงวด 

กำรค ำนวณอัตรำดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก  (Effective Rate) 

กำรค ำนวณอัตรำดอกเบีย้แบบคงที่ (Flat Rate) 

 ในกรณีทีท่ำ่นเปล่ียนแปลงทีอ่ยู่ หรือช่องทำงในกำรติดต่อ   
โปรดแจ้งใหบ้ริษัททรำบ โทร. 02-626-8100, 02-876-7200 

ต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะน ำบริกำร  
โทร. 02-626-8100, 02-876-7200  
www.icbcthaileasing.com, pr@icbcthaileasing.com 

ผูเ้ช่าซือ้จะไดร้บัส่วนลดในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 50% ของดอกเบีย้เช่าซือ้ท่ียงั
ไม่ถงึก าหนดช าระ โดยค านวณแบบลดตน้ลดดอก 

วงเงินกูยื้ม และอตัราส่วนวงเงินเช่าซือ้ 

สงูสดุตอ่หลกัประกนั รอ้ยละ 100 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของบรษิัท 

ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสดุ 

 รถใชแ้ลว้  72 งวด 
 รถใหม่     84 งวด  

อตัราดอกเบีย้ และการค านวณ 

 ตามประกาศบรษัิท ค านวณแบบ รายงวดคดิอตัรา
ดอกเบีย้แบบคงท่ี (Flat Rate) โดยการผ่อนช าระ คดิแบบ
ลดตน้ลดดอก (Effective Rate)  

ประเภทของการผ่อนช าระ 

ผ่อนช าระทกุเดือนตามเง่ือนไขที่
ตกลงและระบไุวใ้นสญัญา  

ข้อควรทรำบเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ำซือ้รถ 
• เพ่ือประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ กรุณาผ่อนช าระคา่งวดใหต้รงกบัวนัทีก่  าหนด 
หากผิดนดัจะมีคา่เบีย้ปรบั 

• การผิดนดัช าระคา่งวด 3 งวดติดตอ่กนั จะถกูบอกเลิกสญัญา 
• ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเชา่ซือ้ไดจ้ากสญัญา
เชา่ซือ้  

ตัวอยำ่ง ลกูคา้ (กรณีลกูคา้เป็นบคุคลธรรมดาที่เช่าซือ้รถยนตเ์พ่ือใชใ้นการส่วนตวั) 
ตอ้งการซือ้รถยนต ์600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเช่ือเช่าซือ้ 
480,000 บาท (เงินต้นที่ตอ้งผ่อน) อัตราดอกเบีย้ (Flat Rate) 3% ต่อปี ผ่อน 60 
เดือน/งวด (5 ปี) อตัราดอกเบีย้ผิดนดัเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงต่อปี (Effective 
Interest Rate) +3% ต่อปี สมมติ Effective Interest Rate ของสญัญานี ้= 6% 
ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ผิดนัด = 9% ต่อปี ลูกคา้ช าระปกติในงวดแรก งวดที่ 2 ไม่
ช าระ แต่มาช าระในอีก 30 วนัต่อมา 

สูตรกำรค ำนวณ และตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
อัตรำดอกเบีย้แบบคงที ่(Flat Rate) 

สินเชื่อเช่ำซือ้รถยนตค์ืออะไร 

หำกผิดนัดช ำระค่ำงวดจะถูกคิดเบีย้ปรับสูงสุด ดังนี ้

2.กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เช่าซือ้รถยนต์เพ่ือ ใช้ในการ
พาณิชย์จะถูกคิดเบี ้ยปรับสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยที่แท้จริง (Effective 
Interest Rate) ตามอัตราที่ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละ 3 ต่อปีของฐานเงินตน้
ของค่างวดท่ีลกูหนีค้า้งช าระในแต่ละงวด 
3.ค่าติดตามทวงถามหนี ้: 50 บาท/รอบการทวงถามหนี ้กรณีคา้งช าระ 1งวด 
หรอื 100 บาท/รอบการทวงถามหนี ้กรณีคา้งช าระ > 1 งวด  ทัง้นี ้กรณีลงพืน้ท่ี 
รวมแลว้ไม่เกิน 400 บาท /รอบการทวงถามหนี ้ 

1.กรณีลูกคา้เป็นบคุคลธรรมดาที่เช่าซือ้รถยนตเ์พ่ือใช้ในการส่วนตวั จะถูกคิด
เบีย้ปรบัสงูสดุเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง (Effective Interest Rate) ตาม
อตัราที่ระบใุนสญัญาบวกรอ้ยละ 3 ต่อปี (แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 ต่อปี) 
ของจ านวนเงินค่างวดที่ผิดนดัช าระแต่ละงวดจนถงึวนัท่ีช าระเสรจ็สิน้ 

Sales Sheet – สินเชื่อเชา่ซือ้รถยนต ์
เอกสำรประกอบกำรขำยส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

คือ สินเช่ือส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบคุคลท่ีมีความประสงคจ์ะซือ้
รถ แตไ่มต่อ้งการช าระคา่ซือ้รถทัง้หมดเป็นเงินสดในคราวเดียว ผูเ้ช่าซือ้
จะผอ่นช าระเงินค่าเช่าซือ้ คิดอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ี (Flat Rate) ช าระ
คา่งวดเท่ากนัตลอดอายุสญัญา โดยผูเ้ช่าซือ้จะไดร้บัการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในรถดงักลา่วเมื่อไดช้  าระเงินคา่งวดครบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  

ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยนอกจำกช ำระค่ำงวดตำมสัญญำ 
เริ่มสญัญา 

ค่าเบีย้ประกนัภยั/พรบ.* 

ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า)* 

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ* 
ค่าภาษี
รถยนต์
ประจ าปี 

ครบปีท่ี 1 ถึง ครบปีสดุทา้ย 

ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสดุทา้ย 

ค่าเบีย้ 
พ.ร.บ. 
ประจ าปี 

ค่าเบีย้
ประกนัภยั 
ประจ าปี 

ค่าภาษี 
รถยนต ์

ค่าโอน
ทะเบียน
กรรมสิทธ์ิ 

ค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายอ่ืนๆ 

ค่ามดัจ าปา้ยแดง (รถใหม)่* 

ค่าอากรซือ้ขายรถ (รถเก่า)* 

*เป็นค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหต้วัแทนจ าหน่ายรถ 
สามารถตรวจสอบคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ไดท้ี่ 
http://www.icbcthaileasing.com/rate.php 

วิธีผ่อนช ำระแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 

• ดอกเบีย้คิดจากเงินตน้คงเหลือในทกุขณะ 
• การช าระคา่งวดในชว่งตน้ๆจะช าระในสว่นของดอกเบีย้มากกวา่เงินตน้ 
• ดอกเบีย้ในงวดถดัมาจะลดลงเรือ่ย ๆ  แปรผนัตามเงินตน้ที่ลดลง  

ดอกเบีย้ทีต่้องช ำระทัง้หมด = 480,000 X 3% X 5 ปี  = 72,000  บาท 
480,000 + 72,000 = 9,200 บาท 

           60 เดือน/งวด 
จ ำนวนเงนิผ่อนต่อเดือน = 

ดอกเบีย้แบบคงที่ = ยอดขอสินเช่ือ X อตัรารอ้ยละดอกเบีย้แบบคงที่ X จ านวนปี
ของระยะเวลาการผ่อนช าระ 

เงินตน้คงเหลือ 

ดอกเบีย้ที่ตอ้งจ่ายทัง้หมด 

คา่งวด 

สว่นลดปิดบญัชี
ก่อนก าหนด  
คดิจากสว่นนี ้

ดอกเบีย้แบบ 
ลดตน้ลดดอก” 

30 วนั งวดแรก งวดสอง 
ช าระปกติ ไมช่  าระ เบีย้ปรบั 

30 วนั งวดสาม 

วธีิกำรค ำนวณดอกเบีย้ผิดนัด (บำท) 
1. กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดาท่ีใชร้ถยนตใ์นการสว่นตวั 
จ านวนเงินผ่อนตอ่เดือน x (จ านวนวนัท่ีคา้ง/365) x อตัราดอกเบีย้ผิดนดั % 

ดอกเบีย้ผิดนัด  = 9,200 x (30/365) x 9% = 68.05 บำท 
2. กรณีลกูคา้นิตบิคุคลหรือบคุคลธรรมดาท่ีใชร้ถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์
จ านวนเงินตน้ผ่อนตอ่เดือน x (จ านวนวนัท่ีคา้ง/365) xอตัราดอกเบีย้ผิดนดั% 
 ดอกเบีย้ผิดนัด  = 8,000 x (30/365) x 9% = 59.17 บำท 



ค ำถำมเกีย่วกับกำรเช่ำซือ้รถยนตท์ีค่วรทรำบ 

ลงช่ือ ..................................................................... พนกังานผูน้  าเสนอสินเช่ือ 

ท ำไมต้องท ำประกันภัยรถยนต ์??? 

Q : กรณีผู้เช่ำซือ้มำปิดบัญชีก่อนก ำหนด ผู้เช่ำซือ้
จะได้ส่วนลดเท่ำไร และมีวธิีค ำนวณอย่ำงไร? 
A : ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค (“สคบ”) หากผูเ้ช่าซือ้ประสงคจ์ะปิดบญัชีก่อน
ก าหนด จะไดส้่วนลดดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
50% หมายถงึ  ดอกเบีย้ของคา่งวดคงเหลือท่ีผูเ้ช่าซือ้
จะไดล้ด 50% 

Q : หำกผู้เช่ำซือ้ค้ำงช ำระหนีค่้ำเช่ำซือ้ 3 งวด
ตดิต่อกัน จะต้องรับผิดอย่ำงไรบ้ำง? 
A : กระบวนการก่อนการยดึรถออกขายทอดตลาด 
หากผูเ้ช่าซือ้คา้งช าระหนีต้ดิตอ่กนั 3 งวด และ
บรษัิทมีหนงัสือบอกกล่าวใหผู้เ้ช่าซือ้ช  าระเงินคา้ง
ช าระภายใน 30 วนั และผูเ้ช่าซือ้ไม่ช  าระหนี้
ดงักล่าว บรษิัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาและยดึรถมา
ขายทอดตลาด 
กระบวนการหลงัยดึรถออกขายทอดตลาด 
ภายหลงัที่บรษิัทยดึรถขายทอดตลาดแลว้ ผูเ้ช่าซือ้ 
ยงัมีภาระรบัผิดชอบเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1. คา่ใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้คา่ใชจ้่าย
ในการน ารถขายทอดตลาด และภาระหนีค้งคา้ง
ทัง้หมด 
2. กรณีท่ีขายทอดตลาด รถยดึแลว้ไดร้าคาขายต ่า
กวา่ภาระหนีค้งคา้ง ผูเ้ช่าซือ้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบ
ช าระภาระหนีท่ี้เหลือจนครบ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีมี
เงินเหลือจากการหกัช าระหนีค้งคา้งทัง้หมดแลว้ 
ผูใ้หเ้ช่าซือ้จะท าการคืนเงินใหแ้ก่ผูเ้ช่าซือ้ตอ่ไป   

Q : กำรน ำรถไปใช้ในต่ำงประเทศ 
A : โดยทั่วไป สถาบนัการเงินไม่อนญุาตใหผู้เ้ช่าซือ้น า
รถไปใชใ้นตา่งประเทศ เวน้แต่กรณีพิเศษท่ีผูเ้ช่าซือ้ย่ืน
ขอเป็นหนังสือต่อทางบริษัท และเม่ือไดร้บัการอนมุัติ
จากบรษิัทแลว้ ใหผู้เ้ช่าซือ้น าชดุเอกสารดงักล่าวไปย่ืน
ขอท่ีกรมการขนส่งทางบก เพ่ือท าเรื่องขอน ารถยนต์
ออกไปใช้นอกราชอาณาจักร ตามรายละเอียดท่ี
กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

Q : วธีิกำรน ำรถทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรผ่อนช ำระค่ำงวดไปขำยต่อบุคคลที ่3 
A : สญัญาเช่าซือ้รถยนต ์คือการผ่อนช าระคา่เช่าซือ้รถยนต ์เม่ือผ่อนช าระคา่งวดครบแลว้ กรรมสิทธ์ิในตวั
รถจะโอนเป็นของผูเ้ช่าซือ้ทนัที แตห่ากยงัผ่อนไม่ครบ กรรมสิทธ์ิดงักล่าวยงัเป็นช่ือของบรษัิท ดงันัน้หากผู้
เช่าซือ้น ารถไปขายตอ่โดยไม่ไดร้บัอนญุาต ทัง้ผูเ้ช่าซือ้และผูร้บัซือ้จะถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย วธีิท่ีถกูตอ้ง
คือ ใหผู้เ้ช่าซือ้ตดิตอ่มายงับรษิัท ทางบรษิัทจะใหร้ายละเอียดในการปิดบญัชีและขัน้ตอนในการโอนรถไปยงั
ผูร้บัซือ้ซึง่เป็นบคุคลที่ 3 โดยเงินท่ีไดจ้ากการขายรถ  เม่ือหกัภาระหนีค้รบถว้นตามสญัญาแลว้  เงินส่วนท่ี
เหลือจงึจะเป็นของผูเ้ช่าซือ้ 

Q : ผู้เช่ำซือ้ต้องท ำประกันภัย ด้วย
ทุนประกัน และระยะเวลำคุ้มครอง
เท่ำไร? 
A : ทนุประกนัภยัไม่นอ้ยกวา่ยอดเงิน 
คา่เช่าซือ้รถทัง้หมดตามสญัญาเช่าซือ้ 
หรือไม่นอ้ยกวา่ 80% ของราคารถ 
ตลอดระยะเวลาเช่าซือ้ และส าหรบัรถ
ใหม่ใหท้  าประกนัภยัชัน้ 1 ตลอดอายุ
สญัญา เช่น สญัญาเช่าซือ้ก าหนด  5 
ปี ก็ตอ้งท  าประกนัภยั 5 ปีเช่นกนั 

Q : ประโยชนข์องกำรท ำประกันภัยคืออะไร? 
A : ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายตอ่ทรพัยส์ินท่ีเกิดขึน้ อนั
เน่ืองจากอบุตัเิหต ุรถหาย ไฟไหม ้และภยัอ่ืน ๆ ท่ีระบไุวใ้น
กรมธรรม ์

Q : บริษัทบังคับผู้เช่ำซือ้ให้ท ำประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยทีก่ ำหนดหรือไม่? 
A : ผูเ้ช่าซือ้มีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกนัภยักบับรษัิทประกนัภยั
รายอ่ืน ๆ ได ้ โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรมใ์หบ้รษิัทเป็น
ผูร้บัผลประโยชน ์ตลอดอายสุญัญาเช่าซือ้ และตอ้งน าส่ง
กรมธรรมก์่อนวนัเบกิรบัเงินกู ้และส่งกรมธรรมปี์ตอ่อายใุหก้บั
บรษิัท จนกวา่จะมีการช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 

1.ประกันภัยรถยนต ์
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 

เพ่ือคุม้ครองและใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูข้บัข่ี และ 
ผูโ้ดยสารที่อยูใ่นหรอืนอกรถที่ประสบภยัจากรถ 

เจา้ของรถตอ้งท าประกนั 
ภยัตามกฎหมาย 

เพ่ือคุม้ครอง ;- 
• ความรบัผิดชอบตอ่บคุคลภายนอก 
• ความเสียหาย / สญูหายของตวัรถ 
• อบุตัิเหตสุว่นบคุคล 
• คา่รกัษาพยาบาลของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ 

ตอ้งท าเพ่ือคุม้ครอง
หลกัประกนัตามสญัญา 
เช่าซือ้ 

ควรท าเพ่ือประโยชน ์
เวลาเกิดความสญูเสีย 
เพราะเป็นการคุม้ครอง 
ความเส่ียง 

2.ประกันภัยรถยนต ์
ภำคสมัครใจ 

3.ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงนิสินเช่ือ 

ประกันชีวิตไม่จ ำเป็นต้องท ำและไม่มีผลต่อกำร
อนุมัติสินเช่ือแต่มีประโยชนกั์บทำ่น  
เพ่ือคุม้ครองในกรณีผูเ้ช่าซือ้เสียชีวติ  
บรษิัทประกนัภยัจะเป็นผูร้บัผิดชอบช าระหนีต้าม
วงเงินประกนัหรือยอดหนีเ้ช่าซือ้คงเหลือ และ/หรือ
ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมแ์ทนผูเ้ช่าซือ้ 
 

 

*เอกสารฉบบันีใ้ชป้ระกอบการขายตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป* 

ลงช่ือ .................................................................. ลกูคา้ผูข้อสินเช่ือ 

ภำระหนีท้ีผู้่เช่ำซือ้จะต้องช ำระในกรณีปิดบัญชี 
= ยอดหนีเ้งินตน้คงเหลือ + ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถงึ 
ก าหนดช าระที่หกัส่วนลด 50% (ค  านวณตามระบบ 
บญัชีแบบลดตน้ลดดอก) + ภาษีมลูคา่เพิ่ม + 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ถา้มี) 


