
แนบ คําสัง่ที ่สก. 038/2555

รายการ
1 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ (รถใหม่)

1.1 รถประกอบในประเทศ 1,200                                                  บาท

1.2 รถนําเข้าจากตา่งประเทศ 2,500                                                  บาท

1.3 คา่ภาษีรถยนต์ ตามอตัราท่ีขนสง่เรียกเก็บ
2 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิ์เป็นช่ือบริษัท

2.1 คา่บริการรับโอนกรรมสิทธิ 1 ตอ่
   -  ในเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 1,500                                                  บาท

   -  นอกเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 1,800                                                  บาท

2.2 คา่บริการรับโอนกรรมสิทธิ 2 ตอ่
   -  ในเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 2,000                                                  บาท

   -  นอกเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 2,300                                                  บาท

3 ค่าบริการต่อภาษี (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนหมดอายุ) 300                                                      บาท

4 ค่าบริการตรวจสภาพเพ่ือโอน/รับโอนกรรมสิทธิ์ (ตรวจนอก)
4.1 รถญ่ีปุ่ น 1,000                                                  บาท

4.2 รถยโุรป 1,200 - 2000 บาท

4.3 รถนํา้เข้าจากตา่งประเทศ นดัตรวจสภาพ
4.4 ตรวจสภาพนอกเขตพืน้ท่ี (ตรวจสง่ผล) 1,500                                                  บาท

4.5 คา่ตรวจสภาพสําหรับรถกระบะ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะรถ (ติดตัง้โครงหลงัคา,เสริมกระบะข้าง ฯลฯ) 2,000                                                  บาท

5 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นช่ือผู้เช่าซือ้เม่ือชําระค่าเช่าซือ้ครบถ้วน
5.1 คา่บริการโอนกรรมสิทธิ 1 ตอ่ 1,400                                                  บาท

5.2 คา่บริการโอนกรรมสิทธิ 2 ตอ่ 1,500                                                  บาท

5.3 คา่บริการจดัชดุโอนกรรมสิทธิ 500                                                      บาท

5.4 คา่บริการเปล่ียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ เม่ือโอนกรรมสิทธิ 200                                                      บาท

5.5 คา่บริการขอใช้ทะเบียนเดิม/แจ้งย้ายออก  เม่ือโอนกรรมสิทธิ 500                                                      บาท

(กรณีจงัหวดัตามทะเบียนบ้านไม่ตรงกบัจงัหวดัตามทะเบียนรถยนต์)
5.6 คา่บริการเปล่ียนคูมื่อจดทะเบียน (เลม่เตม็) เม่ือโอนกรรมสิทธิ 200                                                      บาท

6 ค่าบริการอันเก่ียวเน่ืองกับกรมการขนส่งทางบก 
6.1 คา่บริการแจ้งย้ายออกพืน้ท่ี 1,000                                                  บาท

6.2 คา่บริการแจ้งย้ายเข้าพืน้ท่ี 1,000                                                  บาท

6.3 คา่ยกเลิกแจ้งย้าย 1,000                                                  บาท

6.4 คา่บริการเปล่ียน/สลบัเลขทะเบียน(ไม่รวมคา่ใช้จา่ยท่ีกรมการขนสง่ทางบกเรียกเก็บ) 4,000                                                  บาท

6.5 คา่บริการแจ้งเปล่ียนสี, เปล่ียนเคร่ืองยนต์ 1,300                                                  บาท

6.6 คา่บริการคดัป้ายภาษีประจําปี 600                                                      บาท

6.7 คา่บริการคดัสมดุคูมื่อจดทะเบียน เน่ืองจากสญูหาย/ชํารุด 500                                                      บาท

6.8 คา่บริการเปล่ียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ (ระหวา่งเชา่ซือ้)
    (1)    ในเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 500                                                      บาท

    (2)    นอกเขตพืน้ท่ีสํานกังาน 1,000                                                  บาท

6.9 คา่บริการคดัแผน่ป้ายเหลก็  (กรณีชํารุด/สญูหาย)
    (1)    รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้    1  แผน่ 600                                                      บาท

    (2)    รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้    2  แผน่ 800                                                      บาท

             กรณี แผน่ป้ายเหลก็ท่ีมาจากการประมลูเลขสวย(ป้ายวิว) คิดเพ่ิมแผน่ละ 600                                                      บาท

    (3)    รถจดทะเบียนประเภทอ่ืนๆ   2  แผน่ 1,000                                                  บาท

6.10 คา่บริการแจ้งยกเลิกการใช้รถยนต์ 500                                                      บาท

    (1) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (ในเขตพืน้ท่ีสํานกังาน) 500                                                      บาท

    (2) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (นอกเขตพืน้ท่ีสํานกังาน) 1,000                                                  บาท

6.11 คา่บริการชําระคา่ปรับใบสัง่ตํารวจจราจร ตามข้อหา (เม่ือตอ่ภาษี)ไม่รวมคา่ปรับใบสัง่ 100                                                      บาท 

6.12 คา่บริการออกเอกสารการโอนกรรมสิทธิใหม่
    (1)  กรณีสญูหาย แตไ่ม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัปิดบญัชี 2,000                                                  บาท

    (2)  กรณีสญูหาย เกิน 1 ปี นบัจากวนัปิดบญัชี 5,000                                                  บาท

6.13 คา่บริการปรับสมดุคูมื่อจดทะเบียน 300                                                      บาท

6.14 คา่บริการแจ้งเปล่ียนเชือ้เพลิง 1,000                                                  บาท

6.15 คา่ตรวจ ตรอ นอกกรมการขนสง่ 400                                                      บาท

6.16 คา่ตรวจสภาพสําหรับรถกระบะ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะรถ (ติดตัง้โครงหลงัคา, เสริมกระบะข้าง, ฯลฯ) 2,000                                                  บาท

อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเชา่ซือ้

มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 
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6.17 คา่บริการเปล่ียนแปลงลกัษณะรถ / ประเภทรถ 
  (1)  คา่บริการเปล่ียนแปลงลกัษณะรถ 1,500                                                  บาท

  (2)  คา่บริการเปล่ียนแปลงลกัษณะรถ  (ดําเนินการพร้อมโอนกรรมสิทธิเป็นช่ือบริษัท ซึง่ไม่รวมคา่โอน) 800                                                      บาท

  (3)  กรณีประเภทรถยนต์ รย.1, รย.2 และ รย.3 1,500 - 5,000 บาท

  (4)  กรณีประเภทรถยนต์ นอกเหนือจาก ข้อ 6.17(3) 10,000 - 15,000 บาท

7 ค่าบริการอ่ืน ๆ
7.1  คา่บริการเคลมสินไหม เน่ืองจากรถยนต์สญูหาย หรือชนเสียหายสิน้เชิง 500                                                      บาท

7.2 คา่บริการออกหนงัสือมอบอํานาจตา่งๆ (ยกเว้นกรณีรถยนต์สญูหาย) 500                                                      บาท

7.3 คา่บริการออกหนงัสือยินยอมให้นํารถออกนอกราชอาณาจกัร 800                                                      บาท

7.4 คา่บริการออกหนงัสือยินยอมติดตัง้เคร่ืองวิทยคุมนาคมในรถยนต์ 200                                                      บาท

7.5 คา่บริการออกหนงัสือประเภทอ่ืน ๆ (เข้า-ออก การทา่เรือ, ฯลฯ) 200                                                      บาท

7.6 คา่บริการคดัสําเนาเอกสารตา่ง ๆ (สญัญาเชา่ซือ้, สญัญาคํา้ประกนั, สมดุคูมื่อจดทะเบียน, ฯลฯ) 100                                                      บาท /ชดุ

(ยกเว้นสญัญาท่ีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัทําสญัญา)
8 ค่าปรับ

8.1 คา่เบีย้ปรับเน่ืองจากชําระคา่งวดลา่ช้าจากวนัครบกําหนดชําระ
 Minimum Retail Rat (MRR) ของ บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย (KTB) + 10% ต่อปี

8.2 คา่ปรับเชค็คืน 200                                                      บาท

9 ค่าตดิตามทวงถาม เร่งรัดหนีส้ิน และฟ้องคดี
9.1 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถาม

         ไม่วา่จะติดตามโดยพนกังานของบริษัทหรือผู้ รับจ้าง   ให้คิดตามจํานวนงวดท่ีค้างชําระ งวดละ 500 บาท
9.2 คา่ติดตามยึดรถ /รับรถคืน (เม่ือมีหนงัสือมอบอํานาจให้ยึดรถ/รับรถ)

    (1)  คา่ติดตามทวงถาม คิดตามจํานวนงวดท่ีค้างชําระ งวดละ 500 บาท

    (2)  คา่ติดตามยึด หรือรับรถคืน โดยพนกังานของบริษัท (ตอ่สญัญา)
          - อตัราคา่จ้างยึดรถปกติคนัละ 5,000 - 10,000 บาท

          - อตัราคา่จ้างรับรถคืนปกติคนัละ 2,000 - 5,000 บาท

          - ในกรณีไปยึด/รับรถ ตา่งจงัหวดัให้คิดคา่ใช้จา่ยเพ่ิมตามระยะทาง กิโลเมตรละ  5 บาท

    (3)  หากบริษัทจ้างบคุคลภายนอกให้ไปยึด/รับรถ จะคิดคา่ใช้จา่ยตามจริง
          -  คา่จ้างยึดรถ / รับรถคืน ตามความยากของงาน (ตอ่คนั) ตามจา่ยจริง
          -  คา่ใช้จา่ยในการนํารถยนต์ไปยงัสถานท่ีเก็บ (คา่ยกรถ  ฯลฯ) ตามจา่ยจริง
          -  คา่ท่ีจอดรถ 200                                                      บาท/วนั

          -  คา่ซอ่มรถยนต์ ฯลฯ ตามจา่ยจริง
9.3 คา่ทนายความ กรณีฟ้องร้องคดี

    (1)  กรณีปิดบญัชี / ยึดรถ หรือ รับรถยนต์คืน หลงัสง่เร่ืองให้ทนายความ แตก่่อนศาลประทบัรับฟ้อง 5,000                                                  บาท

    (2)  กรณีปิดบญัชี / ยึดรถ หรือ รับรถยนต์คืน หลงัศาลประทบัรับฟ้อง 10,000                                                บาท

9.4 คา่ธรรมเนียมศาล ตามจา่ยจริง
9.5 คา่ใช้จา่ยในการขอรับรถคืนจากสถานีตํารวจหรือสว่นราชการตา่ง ๆ ตามจา่ยจริง
9.6 คา่ใช้จา่ยในการขอคืนรถจากอูซ่อ่มหรือสิทธิยึดหนว่งตา่ง ๆ อนัผู้ครอบครองมีอยู่ ตามจา่ยจริง

10 ค่าธรรมเนียมการโอนสัญญาเช่าซือ้
10.1 คา่ธรรมเนียมการโอนสญัญา

    (1)  สําหรับรถยนต์และรถกระบะ ไม่เกิน 4 ประตู
 1% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ  หรือขนัตํา 

3,000 บาท

    (2)  นอกเหนือจาก (1) รวมถึงรถบรรทกุ/เคร่ืองจกัร
 1% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ  หรือขนัตํา 

3,000 บาท

10.2 คา่อากรแสตมป์ติดสญัญาเชา่ซือ้ 0.1% ของยอดค่าเช่าซือ้

10.3 คา่บริการเปล่ียนแปลงช่ือผู้ครอบครอง
   (1)  รถจดทะเบียน กทม. (เฉพาะสํานกังานใหญ่) 500                                                      บาท

   (2)  รถจดทะเบียนตา่งจงัหวดั / รถจดทะเบียน กทม. (ศนูย์ธุรกิจ) 1,000                                                  บาท

   (3)  รถบรรทกุ 6 ล้อขึน้ไป 2,000                                                  บาท

10.4 คา่บริการตรวจสภาพรถยนต์ เพ่ือเปล่ียนแปลงช่ือผู้ครอบครอง (ตรวจนอก)
   (1)  รถญ่ีปุ่ น (เฉพาะรถท่ีจดทะเบียน กทม.) 1,000                                                  บาท

   (2)  รถยโุรป (เฉพาะรถท่ีจดทะเบียน กทม.) 2,000                                                  บาท

   (3)  รถนําเข้าจากตา่งประเทศ และรถจดทะเบียนตา่งจงัหวดั นดัตรวจสภาพ
   (4)  ตรวจสภาพนอกเขตพืน้ท่ี (ตรวจสง่ผล) 1,500                                                  บาท
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อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเชา่ซือ้
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10.5 คา่ธรรมเนียมการแจ้งสลกัหลงักรมธรรม์ (เฉพาะกรณีโอนสญัญาเชา่ซือ้) 400                                                      บาท

10.6 คา่ธรรมเนียมการทําสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
 0.5% ของยอดค่าเช่าซือคงเหลือ  หรือขนัตํา 

2,000 บาท

11 ค่าธรรมเนียมชําระเงนิ ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับตัวแทนชําระเงนิ  10 - 30 บาท

12 ค่ามัดจาํเล่มทะเบียน เพ่ือนําไปดาํเนินการทางทะเบียน 5,000                                                  บาท

13 ค่าบริการจัดเตรียมเอกสาร 500                                                      บาท

14 ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาเช่าซือทีได้รับอนุมัตแิล้ว (พจิารณาตามหมายเหตุ ข้อ 3. ประกอบ) 3,000                                                  บาท

15 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกันภัยรถยนต์
15.1 คา่ธรรมเนียมการทําประกนัภยัเอง 3,500                                                  บาท

15.2 คา่ธรรมเนียมยกเลิกการเอาประกนัภยัภายหลงัทีแจ้งประกนัภยัแล้ว (ไม่รวมค่าเสียหายท่ีบริษัทประกนัภยัเรียกเก็บ) 1,000                                                  บาท

15.3 คา่ธรรมเนียมการสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั 500                                                      บาท

หมายเหต ุ: 1.  กรณีมีคา่งวดท่ีค้างชําระ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ท่ีค้างชําระ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนการโอนสญัญา

2.  เป็นคา่ธรรมเนียมท่ีไม่รวมรายการคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จา่ยจริง  การขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมต้องมีการระบเุหตผุลอนัควรทกุครัง้   

    โดยให้อยู่ในอํานาจการอนมุติัของ รองกรรมการผู้จดัการ    แตท่ัง้นี ้รายการคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีบริษัทได้จา่ยไปจริง ไม่สามารถลดได้

หนา้ 3/3


