ประกาศบริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
เรื่ องอัตราค่ าปรั บ ค่ าบริ การ ค่ าใช้ จ่าย และค่ าธรรมเนียมใดๆ ในการให้ เช่ าซือ้ และให้ เช่ าแบบลีสซิ่ง
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 15 กันยายน 2559
รายการ

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

1. ค่ าปรับ
ค่าปรับเนื่องจากชาระค่างวดล่าช้ าจากวันครบกาหนดชาระ

MRR (KTB) + 10% ต่อปี ของจานวนเงินค่างวดทีผ่ ิดนัดชาระแต่ละงวด
จนถึงวันชาระเสร็จสิ ้น

2. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
2.1 ค่าอากรแสตมป์
0.1% ของยอดเช่าซื ้อ + เงินดาวน์

1) สัญญาเช่าซื ้อ
2) สัญญาค ้าประกัน

10 บาท / คน / สัญญา

3) คูฉ่ บับสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาค ้าประกัน

5 บาท / คน / สัญญา

3. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณีปกติ
3.1 ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน
1) ชาระผ่านเคาน์เตอร์ บริษัทชัน้ 48 อาคารซี อาร์ ซี ทาวเวอร์

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2) ชาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited

บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)

87/2 CRC Tower 26th 30th and 48th Floor, All Seasons Place, Wireless Road,

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชัน
้ 26,30 และ 48 ออลซีซั่นส์ เพลส

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Register Number 0107538000690

ทะเบียนเลขที่ 0107538000690

T +66 2627 6010

โทรศัพท์ +66 2627 6010

F +66 2627 8211

www.krungsriauto.com

www.krungsriauto.com

โทรสาร +66 2627 8211

รายการ

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

3) ชาระทีเ่ คาน์ เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4) ชาระผ่านเครื่ อง Krungsri ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

5) ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungsri Online

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

6) ชาระผ่านระบบ Krungsri Mobile Application

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

7) ชาระทีจ่ ดุ บริการของเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส (เฉพาะเงินสด)
ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชาระ

15-25 บาท / รายการชาระ หรือตามทีผ่ ้ รู ับชาระเรียกเก็บ

8) ชาระทีจ่ ดุ บริการของทีท่ าการไปรษณีย์
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการชาระ

10 บาท / รายการชาระ หรือตามทีผ่ ้ รู ับชาระเรียกเก็บ

9) ชาระทีจ่ ดุ บริการของเทสโก้ โลตัส
(เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชาระ

10 บาท / รายการชาระ หรือตามทีผ่ ้ รู ับชาระเรียกเก็บ

10) ชาระทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย
,ไทยพาณิชย์ (การชาระนอกเขตสานักหักบัญชีของจุดบริการ
ทีร่ ับชาระมีคา่ ธรรมเนียมเพิม่ สูงสุด 1,000 บาท/รายการชาระ)

15-30 บาท / รายการชาระ หรือตามทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

รายการ

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

กรณีผิดนัดชาระหนี ้
3.2 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน

200 บาท/ครัง้ /ฉบับ

3.3 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนี ้โดยการหักบัญชี)

100 บาท/ครัง้ /สัญญา

3.4 ค่าติดตามทวงถามหนี ้

1) ค่าใช้ จา่ ยรับรถคืน โดยความยินยอมของผู้เช่า/ผู้เช่าซื ้อ
(เฉพาะกรณีก่อนบอกเลิกสัญญา)

2) ค่าใช้ จา่ ยในการทวงถาม และ/หรือติดตามเพือ่ กลับเข้ า
ครอบครองรถ/รับรถ เรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยตามจานวนวัน
และ ยอดหนี ้ทีค่ ้ างชาระ (กรณีบอกเลิกสัญญาและ
ค้ างชาระ)

1,000 บาท/คัน (ในเขต)
2,500 บาท/คัน (นอกเขต)

ตามทีจ่ า่ ยจริง
ไม่เกิน 10,000 บาท
(61 ถึง 90 วัน)
ขัน้ ต่า 6,000 บาท แต่ไม่เกิน
15,000 บาท (91 วัน ขึ ้นไป)

15,000 บาท/คัน

30,000 บาท
(31 ถึง 60 วัน)
35,000 บาท
(61 ถึง 120 วัน)
40,000 บาท
(121 วันขึน้ ไป)

400 บาท /คัน
(รถเล็ก-ในเขต)
800 บาท /คัน
(บิก๊ ไบค์-ในเขต)
600 บาท /คัน
(รถเล็ก-นอกเขต)
1,000 บาท /คัน
(บิก๊ ไบค์-นอกเขต)
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ไม่เกิน 1,200 บาท
(61 ถึง 90 วัน)
ขัน้ ต่า 800 บาท
ไม่เกิน 2,400 บาท
(91 วัน ขึน้ ไป)

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รายการ

รายการ

รถยนต์
ใหม่

รถยนต์ รถบรรทุก และรถ
รถยนต์ เพื่อใช้
ที่มี
ใช้ แล้ ว
ใน
ใบอนุญาต
กิจการ ประกอบการขนส่ ง

3) ค่าใช้ จา่ ยในการขอคืนรถ (ไถ่ถอนรถคืน) เรียกเก็บ
ค่าใช้ จา่ ยตามจานวนวันและยอดหนี ้ทีค่ ้ างชาระ
4) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการทางศาล (รวมค่าทนายความ)
เรียกเก็บตามระยะทางจากศาลถึงสานักงานผู้ให้ บริการงาน
กฎหมาย

รถจักรยานยนต์

ชาระค่าใช้ จา่ ยตาม 1) หรือ 2)

ตามทีจ่ า่ ยจริง ขัน้ ต่า 8,000 บาท สูงสุด 12,000 บาท

3.5 ค่าปรับเนื่องจากไม่โอนกรรมสิทธิ์ ทะเบียนรถภายในกาหนด

200 บาท/คัน

3.6 ค่าปรับเนื่องจากไม่ดาเนินการทางทะเบียนรถในเรื่องอื่น ๆ
ภายในกาหนดเวลา

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง
ขัน้ ต่า 4,000 บาท
สูงสุด 8,000 บาท

200 บาท/คัน

ตามทีจ่ า่ ยจริง

4 ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของบริษัท ได้ แก่
กรณีปกติ
4.1 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สญ
ั ญาเช่าซื ้อ - เช่าแบบลีสซิ่ง
1) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิสญ
ั ญาเช่าซื ้อ - เช่า
แบบลีสซิ่ง
2) ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับโอนสิทธิและ
ผู้ค ้าประกัน
4.2 ค่าธรรมเนียมการทาสัญญาเช่าซื ้อ (ชาระครัง้ เดียว ณ
วันทาสัญญา)

รายการ

0.642% ของยอดค่า
เช่าซื ้อ / ค่าเช่า
คงเหลือ แต่ไม่น้อย
กว่า
500 บาท
250 บาท / คน /
สัญญา

0.642% ของยอดค่าเช่าซื ้อ / ค่าเช่าคงเหลือ
แต่ไม่น้อยกว่า 2,140 บาท

500 บาท / คน / สัญญา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)

รายการ
รถจักรยานยนต์
4.3 ค่าธรรมเนียมขอยกเลิกการทาสัญญาเช่าซื ้อ - เช่าแบบลีสซิ่ง
4.4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียน
รถยนต์ เพือ่ ใช้ เป็ นรถยนต์รับจ้ างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/
ป้ายเขียว)
4.5 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ รถใหม่เป็ นชื่อบริษัท

500 บาท/สัญญา
ไม่มีบริการ

1) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (ประกอบภายในประเทศ)

ไม่มีบริการ

2) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ (นาเข้ าจากต่างประเทศ)

ไม่มีบริการ

4.6 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถเป็ นชื่อบริษัท (โอนเข้ า)
1) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

ไม่มีบริการ

2) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

ไม่มีบริการ

3) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา

ไม่มีบริการ

4) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา

ไม่มีบริการ

4.7 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ ทะเบียนรถให้ แก่ลกู ค้ า (โอนออก)
1) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
2) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
3) โอน 1 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา

900 บาท / ครัง้ / คัน
1,000 บาท / ครัง้ / คัน
1,200 บาท / ครัง้ / คัน

4) โอน 2 ต่อ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดอื่นและสาขา

1,300 บาท / ครัง้ / คัน

รายการ

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

4.8 ค่าบริการเสียภาษีรถประจาปี (ไม่รวมค่าภาษีรถและ
ค่าปรับต่อภาษีลา่ ช้ า)
4.9 ค่าบริการบันทึกรายการเสียภาษีรถประจาปี
(กรณีลกู ค้ าต่อภาษีด้วยตนเองแบบไม่ใช้ เล่ม)
4.10 ค่าบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนรถ
(ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ)

250 บาท / ครัง้ / คัน
200 บาท / ครัง้ / คัน

1) แจ้ งเปลี่ยนเครื่องยนต์ /สีรถ /ชนิดเชื ้อเพลิง (ต่อรายการ)
2) แจ้ งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถ เนื่องจากโอนสิทธิ์
การเช่าซื ้อ
3) ซื ้อแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่เกิน 2 แผ่น
(กรณีสญ
ู หาย/ชารุด)
4) คัดป้ายแสดงการเสียภาษีรถ (กรณีสญ
ู หาย)

700 บาท / ครัง้ / คัน
700 บาท / ครัง้ / คัน
500 บาท / ครัง้ / คัน
500 บาท / ครัง้ / คัน

5) แจ้ งเปลี่ยนลักษณะรถ

ไม่มีบริการ

6) แจ้ งเปลี่ยนประเภทรถ

1,100 บาท / ครัง้ / คัน

7) แจ้ งไม่ใช้ รถ

300 บาท / ครัง้ / คัน

8) แจ้ งเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถ
ธรรมดา)

700 บาท / ครัง้ / คัน

9) แจ้ งสลับหมายเลขทะเบียนรถ (หมายเลขทะเบียนรถ
ธรรมดา)

ไม่มีบริการ

รายการ

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

10) แจ้ งเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล / ทีอ่ ยู่ และยกเลิกการแจ้ งย้ ายรถ

500 บาท / ครัง้ / คัน

11) แจ้ งย้ ายรถไปใช้ จงั หวัดอื่น
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

1,200 บาท / ครัง้ / คัน

12) แจ้ งย้ ายรถเข้ า (หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)

700 บาท / ครัง้ / คัน

13) แจ้ งจดทะเบียนรถใหม่ เนื่องจากทะเบียนรถระงับ
(หมายเลขทะเบียนรถธรรมดา)
4.11 ค่ามัดจายืมใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ
4.12 ค่าบริการจัดทาชุดโอนกรรมสิทธิ์ ทะเบียนรถ (กรณีลกู ค้ าขอ
ดาเนินการเอง)

1,100 บาท / ครัง้ / คัน
5,000 บาท / ครัง้ / สัญญา
500 บาท/ ครัง้ / สัญญา

4.13 ลูกค้ าทาชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถหาย / ขอออกใหม่ (ไม่
รวมค่าปรับ)
4.14 ค่าบริการจัดทาเอกสาร / หนังสือรับรอง / อนุญาตเกี่ยวกับ
ทะเบียนรถ / การใช้ รถ
4.15 ค่าบริการคัดสาเนาเอกสารและรับรองสาเนาจากเอกสาร
ต้ นฉบับ (ไม่เกิน 5 แผ่น)
4.16 ค่าบริการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนรถเพือ่ ใช้
เป็ นรถยนต์รับจ้ างและ/หรือขนส่ง (ป้ายเหลือง/ป้ายเขียว)
ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสภาพรถยนต์และค่าภาษีทเี่ กิดขึน้

รายการ

500 บาท / ครัง้ / สัญญา
500 บาท / ครัง้ / สัญญา
100 บาท / ครัง้ / สัญญา

ไม่มี

ค่ าปรั บ / ค่ าบริ การ / ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าธรรมเนียม (บาท)
(รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
รถจักรยานยนต์

กรณีผิดนัดชาระหนี ้
4.17 ค่าติดตามทวงถามหนี ้
1) ค่าใช้ จา่ ยในการทวงถาม
- กรณีผิดนัดชาระหนี ้ หนึง่ งวด
- กรณีผิดนัดชาระหนี ้ สองงวด งวดทีส่ อง

200 บาท/สัญญา
220 บาท/สัญญา

หมายเหตุ :
1. MRR (KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยสาหรับลูกค้ าชันดี
้ รายย่อยของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. คาว่า “ในเขต” หมายถึง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล “นอกเขต” หมายถึง จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3. คาว่า “รถบรรทุก” หมายถึง รถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกี่งพ่วง รถเฉพาะกิจ รถทีม่ ีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และรถตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
4. ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามเพือ่ กลับเข้ าครอบครองรถ/รับรถ ไม่รวมถึงค่าน ้ามันรถ ค่ารถยก ค่าซ่อมรถ ค่าระยะทางทีไ่ ปดาเนินงาน

5. อัตราค่าบริการทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียนรถ เป็ นอัตราสูงสุดทีเ่ รียกเก็บ และใช้ เฉพาะในเขตพื ้นทีต่ งส
ั ้ านักงานสาขาของบริษัท
ซึ่งค่าบริการในแต่ละพื ้นทีใ่ ห้ บริการอาจไม่เท่ากัน
6. อัตราค่าบริการทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียนรถ ใช้ เฉพาะรถยนต์ทจี่ ดทะเบียนส่วนบุคคล สาหรับรถยนต์ทจี่ ดทะเบียนประเภทอื่น
จะเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ ตามทีจ่ า่ ยจริง
7. ลูกค้ าทีข่ ณะทาสัญญาได้ จดทะเบียนประเภทรถยนต์สว่ นบุคคล หากประสงค์จะขอเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็ นรถยนต์ทใี่ ช้
เพือ่ การรับจ้ าง / ขนส่ง (ป้ายเหลือง / ป้ายเขียว) ต้ องทาประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองการใช้ รถยนต์เพือ่ รับจ้ าง / ขนส่งด้ วย
8. อัตราค่าบริการอื่นทีม่ ิได้ กาหนดไว้ จะเรียกเก็บตามทีจ่ า่ ยจริง โปรดสอบถามได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท

ผู้มีอานาจลงนาม.....................................................................
(นางกฤติยา ศรีสนิท)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

