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วงเงินกูยื้ม และอตัราส่วนวงเงินเช่าซือ

สงูสดุตอ่หลกัประกนั รอ้ยละ 100 

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของบริษัท

ระยะเวลาการผ่อนชาํระสงูสดุ

 รถใชแ้ลว้  72 งวด

 รถใหม่     84 งวด 

อตัราดอกเบีย และการคาํนวณ

 อตัราดอกเบียเป็นไปตามประกาศบรษัิท 

 การคาํนวณแบบรายงวด คดิแบบอตัราดอกเบียเงินตน้

คงที (Flat Rate) 

 การคาํนวณตามระบบบญัชี คดิแบบลดตน้ลดดอก 

(Effective Rate)

ประเภทของการผ่อนชาํระ

ผ่อนชาํระทกุเดือนตามเงือนไขที

ตกลงและระบไุวใ้นสญัญา 

ข้อควรทราบเกียวกับสินเชือเช่าซอืรถ
• เพือประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ กรุณาผ่อนชาํระคา่งวดใหต้รงกบัวนัทกีาํหนด 

หากผิดนดัจะมีคา่เบยีปรบั

• การผิดนดัชาํระคา่งวด 3 งวดติดตอ่กนั จะถกูบอกเลิกสญัญา

• ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดขอ้ตกลงและเงือนไขการเชา่ซือไดจ้ากสญัญา

เชา่ซือ 

ตัวอยา่ง ลกูคา้ (กรณีลกูคา้เป็นบคุคลธรรมดาทีเช่าซือรถยนตเ์พือใชใ้นการส่วนตวั) 

ตอ้งการซือรถยนต ์600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเชือเช่าซือ 

480,000 บาท (เงินต้นทีตอ้งผ่อน) อัตราดอกเบีย (Flat Rate) 3% ต่อปี ผ่อน 60 

เดือน/งวด (5 ปี) อตัราดอกเบียผิดนดัชาํระ เท่ากบั 5% ต่อปี  ตวัอย่างเช่น ค่าเช่าซือ

ของสญัญานี = 9,200 บาท ต่อเดือน  ลกูคา้ชาํระปกติในงวดแรก งวดที 2 ลกูคา้คา้ง

ชาํระ แต่มาชาํระในอีก 30 วนัต่อมา  หมายความว่าลกูคา้มีการคา้งชาํระค่าเช่าซือ =  

30 วนั 

สูตรการคาํนวณ และตัวอย่างการคํานวณ

อัตราดอกเบียแบบคงท ี(Flat Rate)

สินเชอืเช่าซือรถยนตค์ืออะไร หากผิดนัดชาํระค่างวดจะถูกคิดเบียปรับสูงสุด ดังนี

2.กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาทีเช่าซือรถยนต์เพือใช้ในการ

พาณิชย์จะถูกคิดเบียปรับสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบียทีแท้จริง (Effective 

Interest Rate) ตามอัตราทีระบุในสัญญาบวกรอ้ยละ 3 ต่อปีของฐานเงินตน้

ของค่างวดทีลกูหนคีา้งชาํระในแต่ละงวด
3.ค่าติดตามทวงถามหน ี: 50 บาท/รอบการทวงถามหนี กรณีคา้งชาํระ 1งวด 

หรอื 100 บาท/รอบการทวงถามหนี กรณีคา้งชาํระ > 1 งวด  ทงันี กรณีลงพืนที 

รวมแลว้ไม่เกิน 400 บาท /รอบการทวงถามหนี 

1.กรณีลูกคา้เป็นบคุคลธรรมดาทีเช่าซือรถยนตเ์พือใช้ในการส่วนตวั จะถูกคิด

เบยีปรบัสงูสดุเท่ากบัอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินทีผิดนดัชาํระ

Sales Sheet – สินเชือเชา่ซือรถยนต์
เอกสารประกอบการขายสาํหรับบุคคลธรรมดา

คือ สินเชือสาํหรบับุคคลธรรมดาและนิติบคุคลทีมีความประสงคจ์ะซือ

รถ แตไ่มต่อ้งการชาํระคา่ซือรถทงัหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว ผูเ้ช่าซือ

จะผอ่นชาํระเงินค่าเช่าซือ คิดอตัราดอกเบียแบบคงที (Flat Rate) ชาํระ

คา่งวดเท่ากนัตลอดอายุสญัญา โดยผูเ้ช่าซือจะไดร้บัการโอนกรรมสิทธิ

ในรถดงักลา่วเมือไดช้าํระเงินคา่งวดครบตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

ค่าใช้จ่ายทตี้องจ่ายนอกจากชาํระค่างวดตามสัญญา
เรมิสญัญา

ค่าเบียประกนัภยั/พรบ.*

ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า)*

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ*
ค่าภาษี

รถยนต์

ประจาํปี

ครบปีที 1 ถึง ครบปีสดุทา้ย

ค่างวดผ่อนจนครบ

งวดสดุทา้ย

ค่าเบีย

พ.ร.บ. 

ประจาํปี

ค่าเบีย

ประกนัภยั 

ประจาํปี

ค่าภาษี

รถยนต์

ค่าโอน

ทะเบียน

กรรมสิทธิ

ค่าใชจ้่าย

คา้งจ่ายอืนๆ

ค่ามดัจาํปา้ยแดง (รถใหม)่*

ค่าอากรซือขายรถ (รถเก่า)*

*เป็นค่าใชจ่้ายทีจ่ายใหต้วัแทนจาํหน่ายรถ
สามารถตรวจสอบคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ไดท้ี
http://www.icbcthaileasing.com/rate.php

วิธีผ่อนชาํระแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

• ดอกเบียคิดจากเงินตน้คงเหลือในทกุขณะ

• การชาํระคา่งวดในชว่งตน้ๆจะชาํระในสว่นของดอกเบยีมากกวา่เงินตน้

• ดอกเบียในงวดถดัมาจะลดลงเรอืย ๆ  แปรผนัตามเงินตน้ทีลดลง 

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

           60 เดือน/งวด
จาํนวนเงนิผ่อนต่อเดือน =

ดอกเบียแบบคงท ี= ยอดขอสินเชือเชา่ซือ X อตัรารอ้ยละดอกเบียแบบคงท ีX 

จาํนวนปีของระยะเวลาการผอ่นชาํระ

เงินตน้คงเหลือ

ดอกเบียทตีอ้งจ่ายทงัหมด

คา่งวด

สว่นลดปิดบญัชี

ก่อนกาํหนด 

คดิจากสว่นนี
ดอกเบยีแบบ

ลดตน้ลดดอก

30 วนังวดแรก งวดสอง

ชาํระปกติ ไมช่าํระ
เบยีปรบั

30 วนั งวดสาม

วธีิการคาํนวณเบียปรับ (บาท)

1. กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดาทีใชร้ถยนตใ์นการสว่นตวั

จาํนวนเงินผ่อนตอ่เดือน x (จาํนวนวนัทคีา้ง/365) x เบียปรบั %

เบยีปรับ= 9,200 x (30/365) x 5% = 37.80 บาท

2. กรณีลกูคา้นิตบิคุคลหรือบคุคลธรรมดาทีใชร้ถยนตเ์พือการพาณิชย์

จาํนวนเงินตน้ผ่อนตอ่เดือน x (จาํนวนวนัทคีา้ง/365) xเบียปรบั%

เบยีปรับ = 8,000 x (30/365) x 9% = 59.17 บาท

ชาํระค่างวด ส่วนลดดอกเบีย

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซือทีระบไุวใ้น

สญัญา

ไมน่อ้ยกวา่ 60% ของดอกเบยีเช่าซือทียงั

ไมถ่ึงกาํหนดชาํระ

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 แต่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของ

ค่างวดเช่าซือทีระบไุวใ้นสญัญา

ไมน่อ้ยกวา่ 70% ของดอกเบยีเช่าซือทียงั

ไมถ่ึงกาํหนดชาํระ

เกินกวา่ 2 ใน 3  ของค่างวดเช่าซือทีระบไุว้

ในสญัญา

100% ของดอกเบยีเช่าซือทียงัไมถ่ึงกาํหนด

ชาํระ



คาํถามเกยีวกับการเช่าซอืรถยนตท์คีวรทราบ

ลงชือ ..................................................................... พนกังานผูน้าํเสนอสินเชือ

ทาํไมต้องทาํประกันภัยรถยนต ์???

Q : กรณีผู้เช่าซอืมาปิดบัญชีก่อนกาํหนด ผู้เช่าซอื

จะได้ส่วนลดเท่าไร และมีวธิีคาํนวณอย่างไร?
A : ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(“สคบ”) หากผูเ้ช่าซือประสงคจ์ะปิดบญัชีก่อนกาํหนด จะได้

สว่นลดดอกเบียทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

Q : หากผู้เช่าซอืค้างชาํระหนีค่าเช่าซอื 3 งวด

ตดิต่อกัน จะต้องรับผิดอย่างไรบ้าง?

A : กระบวนการก่อนการยดึรถออกขายทอดตลาด

หากผูเ้ช่าซือคา้งชาํระหนีตดิตอ่กนั 3 งวด และ

บรษัิทมีหนงัสือบอกกล่าวใหผู้เ้ช่าซือชาํระเงินคา้ง

ชาํระภายใน 30 วนั และผูเ้ช่าซือไม่ชาํระหนี

ดงักล่าว บรษัิทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาและยดึรถมา

ขายทอดตลาด

กระบวนการหลงัยดึรถออกขายทอดตลาด

ภายหลงัทบีรษัิทยดึรถขายทอดตลาดแลว้ ผูเ้ช่าซือ 

ยงัมีภาระรบัผิดชอบเพิมเติม ดงันี

1. คา่ใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหนี คา่ใชจ่้าย

ในการนาํรถขายทอดตลาด และภาระหนีคงคา้ง

ทงัหมด

2. กรณีทีขายทอดตลาด รถยดึแลว้ไดร้าคาขายตาํ

กวา่ภาระหนีคงคา้ง ผูเ้ช่าซือยงัคงตอ้งรบัผิดชอบ

ชาํระภาระหนีทเีหลือจนครบ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีมี

เงินเหลือจากการหกัชาํระหนีคงคา้งทงัหมดแลว้ 

ผูใ้หเ้ช่าซือจะทาํการคืนเงินใหแ้ก่ผูเ้ช่าซือตอ่ไป  
Q : การนาํรถไปใช้ในต่างประเทศ

A ไม่อนญุาตใหผู้เ้ช่าซือนาํรถไปใชใ้นต่างประเทศ เวน้แต่กรณี

พิเศษทีผูเ้ช่าซือยืนขอเป็นหนังสือต่อทางบริษัท และเมือไดร้บั

การอนมุัติจากบริษัทแลว้ ใหผู้เ้ช่าซือนาํชุดเอกสารดงักล่าวไป

ยืนขอทีกรมการขนสง่ทางบก เพือทาํเรอืงขอนาํรถยนตอ์อกไปใช้

นอกราชอาณาจักร ตามรายละเอียดทีกรมการขนส่งทางบก

กาํหนด

Q : วิธีการนาํรถทอียู่ระหว่างการผ่อนชาํระค่างวดไปขายต่อบุคคลท ี3

A : สญัญาเชา่ซือรถยนต ์คือการผ่อนชาํระคา่เชา่ซือรถยนต ์เมือผ่อนชาํระคา่งวดครบแลว้ กรรมสิทธิในตวัรถจะโอน

เป็นของผูเ้ชา่ซือทนัที แตห่ากยงัผ่อนไมค่รบ กรรมสิทธิดงักลา่วยงัเป็นชือของบรษัิท ดงันนัหากผูเ้ชา่ซือนาํรถไปขาย

ตอ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ทงัผูเ้ชา่ซือและผูร้บัซือจะถกูดาํเนินคดีตามกฎหมาย วิธีทถีกูตอ้งคือ ใหผู้เ้ชา่ซือติดตอ่มายงั

บรษัิท ทางบรษัิทจะใหร้ายละเอียดในการปิดบญัชีและขนัตอนในการโอนรถไปยงัผูร้บัซือซงึเป็นบคุคลท ี3 โดยเงินที

ไดจ้ากการขายรถ  เมือหกัภาระหนีครบถว้นตามสญัญาแลว้  เงินสว่นทีเหลือจงึจะเป็นของผูเ้ชา่ซือ

Q : ผู้เช่าซอืต้องทาํประกันภัย ด้วย

ทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครอง

เท่าไร?

A : ทนุประกนัภยัไม่นอ้ยกวา่ยอดเงิน 

คา่เช่าซือรถทงัหมดตามสญัญาเช่าซือ 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 80% ของราคารถ 

ตลอดระยะเวลาเช่าซือ และสาํหรบัรถ

ใหม่ใหท้าํประกนัภยัชนั 1 ตลอดอายุ

สญัญา เช่น สญัญาเช่าซือกาํหนด  5 

ปี ก็ตอ้งทาํประกนัภยั 5 ปีเช่นกนั

Q : ประโยชนข์องการทาํประกันภัยคืออะไร?

A : ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายตอ่ทรพัยส์ินทเีกิดขนึ อนั

เนืองจากอบุตัเิหต ุรถหาย ไฟไหม ้และภยัอืน ๆ ทีระบไุวใ้น

กรมธรรม์

Q : บริษัทบังคับผู้เช่าซอืให้ทาํประกันภัยกับบริษัท

ประกันภัยทกีาํหนดหรือไม่?

A : ผูเ้ช่าซือมีสิทธิเลือกทีจะทาํประกนัภยักบับรษัิทประกนัภยั

รายอืน ๆ ได ้ โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรมใ์หบ้รษิัทเป็น

ผูร้บัผลประโยชน ์ตลอดอายสุญัญาเช่าซือ และตอ้งนาํส่ง

กรมธรรมก่์อนวนัเบิกรบัเงินกู ้และส่งกรมธรรมปี์ตอ่อายุใหก้บั

บรษัิท จนกวา่จะมีการชาํระหนีเสรจ็สิน

1.ประกันภัยรถยนต ์

ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพือคุม้ครองและใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูข้บัขี และ 

ผูโ้ดยสารทอียูใ่นหรอืนอกรถทปีระสบภยัจากรถ
เจา้ของรถตอ้งทาํประกนั

ภยัตามกฎหมาย

เพือคุม้ครอง ;-

• ความรบัผิดชอบตอ่บคุคลภายนอก

• ความเสียหาย / สญูหายของตวัรถ

• อบุตัิเหตสุว่นบคุคล

• คา่รกัษาพยาบาลของผูข้บัขีและผูโ้ดยสารในรถ

ตอ้งทาํเพือคุม้ครอง

หลกัประกนัตามสญัญา

เช่าซือ

ควรทาํเพือประโยชน์

เวลาเกิดความสญูเสีย

เพราะเป็นการคุม้ครอง

ความเสียง

2.ประกันภัยรถยนต ์

ภาคสมัครใจ

3.ประกันชีวิตคุ้มครอง

วงเงนิสินเชือ

ประกันชีวิตไม่จาํเป็นต้องทาํและไม่มีผลต่อการ

อนุมัติสินเชือแต่มีประโยชนก์ับทา่น 

เพือคุม้ครองในกรณีผูเ้ช่าซือเสียชีวติ 

บรษัิทประกนัภยัจะเป็นผูร้บัผิดชอบชาํระหนีตาม

วงเงินประกนัหรือยอดหนีเช่าซือคงเหลือ และ/หรือ

ตามเงือนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรมแ์ทนผูเ้ช่าซือ

*เอกสารฉบบันีใชป้ระกอบการขายตงัแตว่นัที 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นตน้ไป*

ลงชือ .................................................................. ลกูคา้ผูข้อสินเชือ

ภาระหนีทผู้ีเช่าซอืจะต้องชาํระในกรณีปิดบัญชี = ยอดหนี

เงินตน้คงเหลือ + ดอกเบียทียงัไม่ถึง กาํหนดชาํระทีหกัส่วนลด 

60% 70% หรือ 100%  (คาํนวณตามระบบบญัชีแบบลดตน้ลด

ดอก) + ภาษีมลูคา่เพิม + คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (ถา้มี)

ชาํระค่างวด ส่วนลดดอกเบีย

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของค่างวด

เช่าซอืทีระบไุวใ้นสญัญา

ไมน่อ้ยกวา่ 60% ของ

ดอกเบยีเช่าซือทียงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 แต่ไม่

เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่า

ซอืทีระบไุวใ้นสญัญา

ไมน่อ้ยกวา่ 70% ของ

ดอกเบยีเช่าซือทียงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

เกินกวา่ 2 ใน 3  ของค่างวด

เช่าซอืทีระบไุวใ้นสญัญา

100% ของดอกเบยีเช่าซือที

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ


