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ทั้งนี้ อาจมีการนําเงนิค่างวดที่ชําระมาไปหักค่าเบ้ียปรบัชําระล่าช้า และค่าทวงถามหนี้ ก่อนนําเงนิที่เหลือไปชําระค่างวดต่อไป

•  ลูกค้าบุคคลธรรมดา จะถูกคิดเบี้ยปรบัชําระล่าช้า ไม่เกิน 5% ต่อปี ของจํานวนเงนิค่างวดที่ผิดนัด
•  ลูกค้านิติบุคคล จะถูกคิดเบี้ยปรบัชําระล่าช้าตามอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิที่ระบุในสัญญา (Effective Rate) บวก 3% ต่อปี ของจํานวนเงนิต้นค่างวดที่ผิดนัดชําระ 
•  การผิดนัดชําระหนี้  สําหรบัลูกค้าสินเช่ือรถยนต์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกเหนือจากค่าปรบัล่าช้า อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังนี้ 
  - กรณีผิดนัดชําระค่างวด อาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้ 
  - กรณีผิดนัดชําระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด ลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ และต้องนําส่งรถคืนให้กับธนาคาร อาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้และอาจถูกดําเนินการฟ้องรอ้งเป็นคดี กรณี
   มีการขายทอดตลาด ลูกค้าต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด

“หากผดินดัชําระคา่งวด จะถกูคิดเบีย้ปรบัชําระลา่ช้า”

สูงสุด ต่อหลักประกัน รอ้ยละ 100
ตามหลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของธนาคาร

รถใหม่ 84 งวด
รถมือสอง  84 งวด
รถแลกเงนิ 84 งวด

ผ่อนชําระทุกเดือน

• อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร
• การคํานวนการผ่อนชําระค่างวดเช่าซ้ือเป็นแบบอัตราดอกเบ้ียคงที่ (Flat Rate)
• การคํานวณดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ใช้เพ่ือการคิดส่วนลดดอกเบ้ีย
 กรณีปิดบัญชีก่อนกําหนด

วงเงนิกู้ยืม และอัตราส่วนวงเงนิกู้ยืม   ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด ประเภทของการผ่อนชําระ อัตราดอกเบี้ยและการคํานวณ

สําหรบับุคคลธรรมดาและนติบุิคคลทีม่คีวามประสงค์จะซ้ือรถยนต ์แต่ไมต่อ้งการชําระคา่รถยนตท้ั์งหมดเปน็เงนิสดในคราวเดยีว โดยผูเ้ช่าซ้ือจะผอ่นชําระเงนิค่าเช่าซ้ือคดิอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 
ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา โดยจะโอนกรรมสิทธิใ์นรถยนต์ดังกล่าวให้ผู้เช่าซ้ือเมื่อชําระเงนิครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
สําหรบับุคคลและนิติบุคคลที่เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ โดยนํารถยนต์มาจัดทําสินเช่ือเช่าซ้ือและโอนกรรมสิทธิเ์ป็นของธนาคาร โดยผู้เช่าซ้ือยังครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ :

 สินเช่ือรถแลกเงนิ :

Fact Sheet

• ดอกเบ้ียคิดจากเงนิต้นคงเหลือ
• ทําให้งวดแรก ๆ มีดอกเบ้ียเยอะ
• ค่างวดช่วงแรก เมื่อตัดดอกเบ้ียแล้วจึงเหลือตัดเงนิต้นได้น้อย
• ใช้เพ่ือการคิดส่วนลดดอกเบ้ียกรณีปิดบัญชีก่อนกําหนด

หลักการผ่อนชําระแบบ “ลดต้นลดดอก” ค่างวด

ดอกเบีย้ทีต้่องจา่ยทัง้หมด

ส่วนลดปิดบญัชี
กอ่นกาํหนด

คดิจากส่วนนี้

ดอกเบี้ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

เงนิตน้คงเหลอื

ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate
เฉลี่ยต่องวด

อัตราดอกเบีย้เงนิต้นคงท่ี  (Flat Rate) =
    ดอกเบี้ยที่ต้องจา่ยทั้งหมด    

(ยอดขอสินเช่ือ x จาํนวนปี)

*เปน็คา่ใช้จ่ายทีจ่่ายใหตั้วแทนจําหน่ายรถยนต์

กอ่นเริม่สัญญา ค่างวด ครบปท่ีี  1 ค่างวด ครบปสุีดทา้ย ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

คา่ใช้จา่ยทีต่อ้งจา่ย  นอกจากคา่งวด

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ*์

ค่ามัดจาํป้ายแดง (รถใหม่)*

ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า)*

ค่าอากรซ้ือขายรถ (รถเก่า)*

ค่าเบี้ยประกันภัย / พ.ร.บ.*

ค่าภาษีรถยนต์

ค่าเบี้ยพ.ร.บ.

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ค่าภาษีรถยนต์

ค่าโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยอ่ืนๆ

ดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด = 480,000 x 3% x 5 ปี = 72,000 บาท

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท่าน ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด

งวดแรก : ชําระปกติ งวด2 : ไม่ชําระ งวด 3

ค่างวด เบี้ยปรบั

เบี้ยปรบั

ชําระล่าช้า

บุคคลธรรมดา

= ค่างวดต่อเดือน x (วันที่ค้าง/365) x เบ้ียปรบั%
= 9,200 x (30/365) x 5% = 37 บาท

เบี้ยปรบั

ชําระล่าช้า

นิติบุคคล

= เงนิต้นค่างวดที่ผิดนัดชําระต่อเดือน  x (วันที่ค้าง/365) x เบ้ียปรบั%
= 6,519.57 x (30/365) x 8.64% = 46 บาท

หมายเหตุ: การคํานวณเบ้ียปรบัชําระล่าช้าตามข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซ่ึงเบ้ียปรบัชําระล่าช้าตามสัญญาเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ค่างวด
ต่อเดือน

= ยอดขอสินเช่ือเช่าซ้ือ + ดอกเบ้ียที่ต้องชําระทั้งหมด

จํานวนงวด
= (480,000 + 72,000)/60 = 9,200 บาท  

สูตรและตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยเช่าซ้ือ  (Flat  Rate),  ค่างวดเช่าซ้ือ  และ  ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
ตัวอย่าง (การคํานวณดอกเบี้ย)  ลูกค้าต้องการซ้ือรถยนต์ 600,000 บาท เงนิดาวน์ 120,000 บาท

ยอดขอสินเช่ือ 480,000 บาท (เงนิต้นที่ต้องผ่อน) ผ่อนชําระ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียเงนิต้นคงที่ (Flat Rate) 3% ต่อปี
คิดเป็น Effective Rate 5.64% ต่อปี เบ้ียปรบัชําระล่าช้า 5%ต่อปี สําหรบับุคคลธรรมดา หรอื 8.64%ต่อปี สําหรบันิติบุคคล

ลูกค้าชําระปกติในงวดแรกแต่ในงวดที่ 2 ลูกค้าไม่มาชําระ

ค่างวด : คํานวณมาจาก
1. ยอดขอสินเช่ือเช่าซ้ือ
2. ดอกเบ้ียเช่าซ้ือ
3. จํานวนงวด

หมายเหตุ :  ค่างวดเช่าซ้ือรถยนต์ใช้แล้ว และ รถแลกเงนิ จะต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) 7%

10,000 บาท

 

9,200 บาท

50 บาท

37 บาท

9,287 บาท

713 บาท

กรณีชําระค่างวดเข้ามา

จะตัดชําระตามลําดับ ดังนี้

 1. ค่างวด

 2. ค่าติดตามทวงถามหนี้

 3. ค่าเบ้ียปรบัชําระล่าช้า

จํานวนเงนิการตัดชําระทั้งหมด

จํานวนเงนิคงเหลือ ยกไปตัดชําระค่างวด ในงวดถัดไป

ลําดับการตัดชําระค่างวด

ตารางแสดงรายละเอียด
4 สิทธขิั้นพ้ืนฐานของผู้บรโิภค

สแกนที่นี่

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

ที่ชําระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1/3 รบัส่วนลด 60% 

ที่ชําระค่างวดมาแล้วเกิน 1/3 รบัส่วนลด 70% 

ที่ชําระค่างวดมาแล้วเกิน 2/3 รบัส่วนลด 100%

สําหรบันิติบุคคล : จะได้รบัรบัส่วนลดไม่น้อยกว่า 50%
ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระโดยคิดแบบ “ลดต้นลดดอก”

สําหรบับุคคลธรรมดา :
(สําหรบัสัญญาตั้งแต่ 21 พ.ย.2565 เป็นต้นไป)



ประกันภัยรถยนต์ที่ต้องทํา

1.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
   (พ.ร.บ.)

2.ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เพ่ือคุม้ครองและให้ความช่วยเหลอืแก่ผูข้บัขี ่/ ผูโ้ดยสารทีอ่ยู่
ในหรอืนอกรถท่ีประสบภัยจากรถ

เพ่ือคุม้ครองความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย /
สูญหายของตวัรถการประกันอุบัติเหตสุ่วนบุคคล การประกัน
ภยัค่ารกัษาพยาบาลของผู้ขับขีแ่ละผู้โดยสารในรถ

เจา้ของรถตอ้ง
ทาํตามกฎหมาย

ขอ้ควรทราบ
• กรณีลูกค้ายกเลิกหรอืเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกําหนด จะได้รบัเงนิคืนน้อยกว่าค่าเบ้ียประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมด
• หากท่านมีข้อสงสัยหรอืต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ttbbank.com ติดต่อสอบถาม หรอืรอ้งเรยีนได้ที่ ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา หรอืโทร. 1428
• ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงือ่นไขเพ่ิมเติมได้ในสัญญา เช่น - เบ้ียปรบัชําระล่าช้า (บุคคลธรรมดา ข้อ 16, นิติบุคคล ข้อ 15)
    - การปิดบัญชีก่อนกําหนด (บุคคลธรรมดา ข้อ 17, นิติบุคคล ข้อ 16)

ต้องทาํเนือ่งจาก
สัญญาเช่าซ้ือ

ประกันภัยที่ไม่จาํเป็นต้องทําเพ่ือขอสินเช่ือ
เพราะไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ แต่อาจมีประโยชน์ต่อท่าน

3. ประกันชีวิตคุ้มครอง
 วงเงนิสินเช่ือ

ประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือรถยนต์หากผู้กู้
เสียชีวิต บรษัิทประกันจะเป็นผู้รบัผิดชอบชําระหนี้ตาม
วงเงนิประกันแทนผู้กู้ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ควรจะทําเพ่ือประโยชน์
เวลาเกิดความสูญเสีย

4. ประกันภัยคุ้มครอง
 อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นประกันภัยทีคุ่ม้ครองผูกู้ก้รณีเกดิอุบัตเิหต ุโดยคุม้ครองการเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ 
สายตา การรบัฟัง การพูดออกเสียง หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหต ุรวมถงึ
การถกูฆาตกรรม ถูกทํารา้ยรา่งกาย หรอืการขบัขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์คา่รกัษา
พยาบาลจากอุบัติเหต ุและ คา่ชดเชยรายไดร้ะหวา่งพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล

Q : ประโยชน์ของการทําประกันภัย
A : ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรพัย์สิน
 ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม้
 และภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

Q :  ลูกค้าต้องทําประกันภัยด้วยทุนประกันและ
 ระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร
A : ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่ายอดค่าเช่าซ้ือรถทั้งหมด
 หรอืไมน้่อยกวา่ 80% ของราคารถตลอดระยะเวลา
 เช่าซ้ือ และสําหรบัรถใหม่ให้ทําประกันภัยช้ัน 1
 ตลอดอายุสัญญา เช่น สัญญาเช่าซ้ือกําหนด 5 ปี
 ก็ต้องทําประกันภัย 5 ปี เช่นกัน 

Q :  ทําทุนประกันภัยต�ากว่ามูลค่ารถจะเกิดอะไรขึ้น
A : กรณีทําทุนประกันภัยต�ากว่ามูลค่ารถ จะได้รบั
 ค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจรงิเทียบกับ
 ทุนประกันภัย

Q : ผู้ขับรถไม่มีหรอืไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ
 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคุ้มครองหรอืไม่
A : ประกันไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัย 

Q : บังคับลูกค้าให้ทําประกันภัยกับบรษัิท
 ประกันภัยที่กําหนดหรอืไม่
A : ลูกค้ามีสิทธเิลือกที่จะทําประกันภัยกับบรษัิท
 ประกันภัยที่น่าเช่ือถือรายอ่ืน ๆ ได้  โดยระบุ
 รายละเอียดในกรมธรรม์ ให้ธนาคารเป็นผู้รบั
 ผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่าซ้ือและต้อง
 นําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรบัเงนิกู้ และส่ง
 กรมธรรม์ปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะ
 ชําระหนี้ปิดบัญชีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

คําถามเกี่ยวกับเช่าซ้ือรถยนต์ที่ทุกคนควรรู้

Q : กรณีลูกค้ามาปิดบัญชีก่อนกําหนด ลูกค้า
 ได้ส่วนลดเท่าไร และวิธคีํานวณอย่างไร

Q : ความรบัผิดของลูกค้าเมื่อค้างชําระค่างวด
 ติดต่อกัน 3 งวดและธนาคารได้มีหนังสือ
 บอกกล่าว 30 วัน

สําหรบับุคคลธรรมดา
จะได้ส่วนลดดอกเบ้ียท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระสูงสุด 100%  คือ
ดอกเบ้ียของค่างวดคงเหลือที่ทางผู้เช่าซ้ือจะได้ส่วนลด โดย
จะได้ส่วนลดเทา่ไหร ่ขึ้นอยูก่บัจํานวนงวดทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้ 
ซ่ึงจะดไูดจ้ากตารางแสดงภาระหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงธนาคาร
ได้แนบให้พรอ้มกับสัญญาในครัง้แรก

สําหรบันิติบุคคล
จะได้ส่วนลดดอกเบ้ียที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 50%* คือดอกเบ้ีย
ของค่างวดคงเหลือทางผู้เช่าซ้ือจะได้ส่วนลด 50% ซ่ึงจะดูได้
จากตารางแสดงภาระหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงธนาคารไดแ้นบ
ให้พรอ้มกับสัญญาในครัง้แรก

ภาระหนี้ที่ลูกค้าจะต้องชําระในกรณีปิดบัญชี

เว้นแต่
-  กรณีพิเศษที่ผู้เช่าซ้ือยื่นเป็นหนังสือขอให้ธนาคารอนุมัติ
- ผู้เช่าซ้ือต้องทําประกันภัยรถยนต์เพ่ิมเติม เพ่ือคุ้มครอง
 การใช้รถนอกราชอาณาจักร
- เมื่อได้รบัอนุญาตแล้ว ให้ผู้เช่าซ้ือนําชุดเอกสารไปยื่นขอที่
 กรมการขนส่งทางบก เพ่ือทําเรือ่งขอนํารถยนต์ออกไปใช้
 นอกราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรมการขนส่งทางบก
 กําหนด

ยอดหนี้เงนิต้นคงเหลือ
+

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระหักส่วนลด 50 - 100%
(คํานวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก หรอื Effective rate)

+
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

+
ค่าใช้จา่ยอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

*ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.)

• จะถูกบอกเลิกสัญญาและผู้เช่าซ้ือมีหน้าที่รบัผิดชอบนํารถกลับ
 คืนธนาคาร และธนาคารจะนํารถยนต์ออกขายทอดตลาด
• ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบค่าทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการ
 ขายทอดตลาด และภาระหนี้คงค้างทั้งหมด กรณีนิติบุคคล
 จะมีค่ายึดรถ
• ก่อนนํารถยนต์ออกขายทอดตลาด ผู้เช่าซ้ือ/ผู้ค�าประกัน
 มีสิทธขิอซ้ือคืนตามภาระหนี้คงค้างทั้งหมด 
• หลังขายทอดตลาด
  - ถ้ามีเงนิเหลือจากการหักชําระหนี้ จะคืนเงนิให้ลูกค้าต่อไป
  - หากได้ราคาน้อยกว่าหนี้ที่ค้างชําระอยู่ตามสัญญาเช่าซ้ือ
     ลูกค้ายังต้องรบัผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด 

Q :   การนํารถไปใช้ในต่างประเทศ

ห้ามนํารถไปใช้ในต่างประเทศ 

Q :   วิธกีารนํารถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่างวดไปขายต่อที่ถูกต้อง

หากต้องการขายต่อ  ให้ติดต่อมายังธนาคารเจ้าของกรรมสิทธิ์
ทางธนาคารจะให้รายละเอียดในการปิดบัญชีและขั้นตอนในการ
โอนรถไปยังผู้รบัซ้ือ โดยเงนิที่ได้จากการขายรถ เมื่อหักภาระหนี้
ตามสัญญาแล้วเงนิที่เหลือก็จะเป็นของผู้เช่าซ้ือต่อไป 

หากยังผ่อนไม่ครบ  ห้ามนํารถไปขายต่อโดยไม่ได้รบัอนุญาต
เนื่องจากกรรมสิทธิย์ังเป็นของธนาคาร (มิฉะนั้นทั้งผู้เช่าซ้ือ
และผู้รบัซ้ือจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย) 

ข้อแนะนําในการซ้ือประกันภัย
ผ่านธนาคาร 12 ข้อ คปภ.

*50 - 100% ขึ้นอยู่กับจํานวนงวดที่ลูกค้าชําระ หรอืประเภทบุคคลของผู้เช่าซ้ือ 


