
อตัราดอกเบี�ยสนิเชื�อเชา่ซื�อ
ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� www.tisco.co.th เรื�องอัตราดอกเบี'ยสนิเชื�อเชา่
ซื'อ ทั 'งนี'อัตราดอกเบี'ยแบบลดตน้ลดดอกตอ่ปีสําหรับ รถยนตใ์หมไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 ตอ่ปี/รถยนต์
ใชแ้ลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ตอ่ปี/รถจักรยานยนตใ์หมไ่มเ่กนิรอ้ยละ 23 ตอ่ปี 
อตัราคา่บรกิารตา่งๆ*
คา่ตดิตามทวงถามกรณีคา้งชําระ 1 งวด : งวดละ 53 บาท 
คา่ตดิตามทวงถามกรณีคา้งชําระตั 'งแต ่2 งวด : งวดละ 107 บาท 
คา่เรง่รัดตดิตามโดยพนักงานเรง่รัดหนี'สนิ : 500 – 6,000 บาท(ธนาคารอาจมกีารแตง่ตั 'งผูใ้หบ้รกิารภายนอก ใน
การตดิตามทวงถามหนี')
*เฉพาะลกูหนี'ที�มยีอดคา้งชําระสะสม ตั 'งแต ่1,001 บ. เป็นตน้ไป

ชอ่งทางการชําระเงนิ
- ชําระที�เคาน์เตอร ์ธ.ทสิโกท้กุสาขา 
-  ชําระผ่านโมบายแบงคก์ิ'งของธนาคารที�ทา่นใชง้าน (ไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม)  
- ตัวแทนชําระเงนิ เชน่ ธ.กสกิรไทย ธ.กรงุเทพ ธ.กรงุศรอียธุยา ธ.กรงุไทย เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ เทสโกโ้ลตัส 
เอไอเอส เทเลวซิ หรอื เอ็มเปยส์เตชั�น คา่ธรรมเนียมชําระเงนิผ่านตัวแทน 10-35 บาท 
- หักบัญชเีงนิฝากอัตโนมัตผิ่าน บัญช ีธ.ทสิโก ้(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมและไดร้ับยกเวน้คา่รักษาบัญชเีงนิฝากกรณี
ในบัญชมียีอดเงนิคงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากวา่ที�กําหนด จนกวา่จะมกีารยกเลกิการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมัต)ิ หรอื บัญช ี 
ธ.กสกิรไทย ธ.กรงุศรอียธุยา (มคีา่ธรรมเนียม) 
-  ชําระดว้ยเชค็ โดยสั�งจ่ายลว่งหนา้ 6 ฉบับขึ'นไป (งวดละ 1 ฉบับ)  
- รายละเอยีดและเงื�อนไขของอัตราดอกเบี'ย รวมถงึอัตราคา่บรกิารอื�นๆ สามารถตรวจสอบได ้จากประกาศใน  
เว็บไซตข์องธนาคารทสิโก ้: www.tisco.co.th
- ลกูคา้สามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคชั�นทสิโกม้ายคาร ์(TISCO My Car) เพื�อนําควิอารโ์คด้ หรอื บารโ์คด้ไป
แสดงเพื�อชําระเงนิได ้

สนิเชื�อเชา่ซื�อ (เพื�อใชส้ว่นบคุคล)

สนิเชื�อสาํหรับบคุคลธรรมดาที�มคีวามประสงคจ์ะซื'อรถยนต ์รถจักรยานยนต ์เพื�อใชเ้ป็นการสว่นตวัเทา่นั'น แตไ่มต่อ้งการชาํระคา่ทรัพยส์นิ
ทั 'งหมดเป็นเงนิสดในคราวเดยีว โดยผูเ้ชา่ซื'อจะผ่อนชาํระเงนิคา่เชา่ซื'อ คดิอตัราดอกเบี'ยแบบคงที� ชาํระคา่งวดเทา่กนัตลอดอายุสญัญา หรอื
ชาํระตามเงื�อนไขที�ตกลงกนั และธนาคารจะโอนกรรมสทิธิXในทรัพยส์นิดงักลา่วใหผู้เ้ชา่ซื'อเมื�อชําระคา่งวดครบตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาเชา่ซื'อ

เร ิ�มสญัญา

คา่เบี'ยประกนัภัย/พรบ.

คา่ภาษีรถยนต์

ครบปีที� 1 ครบปีสดุทา้ย

จํานวนผอ่น/เดอืน = ยอดสนิเชื�อเชา่ซื'อ + ดอกเบี'ยที�ตอ้งชาํระทั 'งหมด
            จํานวนงวด

เบี�ยปรบั  =  คา่งวดในงวดที�ผดินัด x (วนัที�คา้งชาํระ/365) x อตัราเบี'ยปรับ(5%)

= 9,200 x (30/365) x 5% = 37.81  บาท

งวดแรก

ตวัอยา่ง ลกูคา้ตอ้งการซื'อรถยนต ์600,000 บาท เงนิดาวน ์120,000 บาท ยอดขอสนิเชื�อเชา่ซื'อ 480,000 บาท 
(เงนิตน้ที�ตอ้งผอ่น) อตัราดอกเบี'ย 3% ตอ่ปี ผอ่นชาํระ 60 เดอืน (5 ปี) แบบชาํระคา่งวดเทา่กนัทกุงวด
อตัราเบี'ยปรับ 5% ตอ่ปี ตวัอยา่งเชน่ คา่งวดอยูท่ี� 9,200 หากคา้งชาํระ 30 วนัจะเกดิเบี'ยปรับ 37.81 บาท

ชาํระปกติ
เบ ี�ยปรบั

ไมม่าชาํระ

= (480,000 + 72,000)/60 = 9,200 บาท

เพื�อประโยชนส์งูสดุ ทา่นควรผอ่นชาํระคา่งวดใหต้รงวนัที�กําหนด

งวด 2 งวด 3

คา่งวด
คา่งวดผอ่นจนครบ

งวดสดุทา้ย

คา่เบี'ยประกนั
พ.ร.บ.

คา่เบี'ยประกนัภัย
รถยนต์

ดอกเบี�ยที�ตอ้งชําระท ั�งหมด = 480,000 X 3% X 5 ปี  = 72,000  บาท

คา่งวด

คา่ภาษี
รถยนต์

คา่โอน
ทะเบยีน
กรรมสทิธิX

คา่ใชจ้า่ยคา้ง
จา่ยอื�นๆตาม

สญัญา

คา่งวด ....

คา่ใชจ้า่ยที�ตอ้งจา่ย นอกจากคา่งวด

สตูรการคาํนวณ และตวัอยา่งการคาํนวณอตัราดอกเบี�ยเงนิตน้คงที�

คา่งวด 
คดิจากยอดสนิเชื�อ 
ดอกเบี'ยที�ตอ้งจา่ย

ทั 'งหมด และจํานวนงวด

หากผดินดัชําระคา่งวด!! จะถกูคดิเบ ี�ยปรบัในอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี 
โดยคํานวณจากยอดเงนิที�ผดินัดชาํระนับแตว่นัผดินัดชาํระในแตล่ะจํานวนจนกวา่จะชําระเสร็จสิ'น

หากผดินดัชําระคา่งวดตดิตอ่กนั 3 งวด!! อาจถกูบอกเลกิสญัญา

หลกัการผอ่นชําระ
แบบ “ลดตน้ลดดอก”

• ดอกเบี'ยคดิจากเงนิตน้คงเหลอื
• ทําใหง้วดแรก ๆ มดีอกเบี'ยมาก
• คา่งวดชว่งแรกเมื�อตัดดอกเบี'ยแลว้

จงึเหลอืตัดเงนิตน้ไดน้อ้ย

หากปิดบัญชกีอ่นกําหนดจะไดร้ับสว่นลดตามสดัสว่นคอื 
1. กรณีชาํระคา่งวดมาแลว้ไมเ่กนิหนึ�งในสามของคา่งวดเชา่ซื'อใหไ้ด ้
สว่นลด 60% ของดอกเบี'ยเชา่ซื'อที�ยังไมถ่งึกําหนดชาํระ
2. กรณีชาํระคา่งวดมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามแตไ่มเ่กนิสองในสาม
ของคา่งวดเชา่ซื'อ ใหไ้ดส้ว่นลด 70% ของดอกเบี'ยเชา่ซื'อที�ยังไมถ่งึ
กําหนดชาํระ
3. กรณีชาํระคา่งวดมาแลว้ เกนิกวา่สองในสาม ของคา่งวดเชา่ซื'อ ใหไ้ด ้
สว่นลด 100% ของดอกเบี'ยที�ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ

*เอกสารฉบับนี'ใชป้ระกอบการอธบิายกรณีสัญญาเชา่ซื'อที�เกดิตั 'งแตว่ันที� 12 กันยายน 2564 เป็นตน้ไป

ประเภทของการผอ่นชําระ
ผอ่นชาํระทกุเดอืน

วงเงนิใหเ้ชา่ซื�อ
สงูสดุรอ้ยละ 100 ของราคาทรัพยส์นิ ตามหลักเกณฑ์
และเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

อตัราดอกเบี�ย และการคํานวณ
ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายงวด เป็นแบบอัตราดอกเบี'ย
เงนิตน้คงที� (Flat Rate) โดยการผอ่นชําระคดิแบบลดตน้ลดดอก
ใชเ้พื�อการคดิสว่นลดดอกเบี'ยกรณีปิดบัญชกีอ่นกําหนด

ระยะเวลาการผอ่นชําระ
12 ถงึ 84 เดอืน ตามหลักเกณฑ์
และเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด
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Q: ประโยชนข์องการทําประกนัภยั

 
A: ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายต่อทรัพยส์นิที�
เกดิขึ'น อันเนื�องจากอบุัตเิหตุ รถหาย ไฟไหมแ้ละ
ภัยอื�นๆที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์

Q: บงัคบัผูเ้ชา่ซื�อใหท้ํา
                 ประกนัภยักบับรษิทั
                 ประกนัภยัที�กําหนดหรอืไม่
A: ผู เ้ช่าซื'อมีสิทธิเลือกที�จะทําประกนัภยักบั
บรษิทัประกนัภยัที�น่าเชื�อถอืรายอื�นๆได ้โดยระบุ
รายละ เอียดในกรมธรรม์ให ธ้นาคารเ ป็นผู ร้ั บ
ผลประโยชนต์ลอดอายสุัญญาเชา่ซื'อ และตอ้งนําส่ง
กรมธรรม์ก่อนวันเบกิรับเงนิกู ้และส่งกรมธรรม์ปีต่อ
อายใุหก้ับธนาคารจนกวา่จะปิดบัญชเีชา่ซื'อ

ประกนัชวีติคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื�อ 

เพื�อคุม้ครองและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูข้ับขี�/
ผูโ้ดยสารที�อยูใ่นหรอืนอกรถที�ประสบภัยจากรถ

ประกันชีว ิตเพื�อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื�อ เป็น
ประกันคุม้ครองภาระหนี'โดย หากผู ้เช่าซื�อ
เสยีชวีติ บรษิัทประกันชวีติจะเป็นผูร้ับผดิชอบ
ชําระหนี'ตามวงเงนิประกนัแทนผูเ้ช่าซื'อตาม
เงื�อนไขที�ระบุไวใ้นกรมธรรม ์

1.ประกนัภยัรถยนต์
ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.)

2.ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ

เพื�อคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกัน
อุ บั ติ เหตุ ส่ วนบุ คค ล    กา รปร ะ กัน ภัยค่ า
รักษาพยาบาลของผูข้ับขี�และผูโ้ดยสารในรถ

ประกนัภยัรถยนตท์ี�ตอ้งมี คาํถาม-คาํตอบ เกี�ยวกบัการเชา่ซื�อ

ตอ้งทําตาม
กฎหมาย

ตอ้งทําตาม
ขอ้ตกลงใน

สญัญาเชา่ซื'อ

      Q : กรณีผูเ้ชา่ซื�อมาปิดบญัชี
                  กอ่นกําหนด ผูเ้ชา่ซื�อจะได ้
                  สว่นลดเทา่ไรและมวีธิี
                  คํานวณอยา่งไร

เมื�อผูเ้ช่าซื'อรถยนต์ประสงค์จะปิดบัญชกี่อน
กําหนด

จะไดส้่วนลดดอกเบี'ยตามสัดส่วนที�ชําระค่า
งวดเช่าซื'อ * ซึ�งจะดูไดจ้ากใบแนบการผ่อน
ชําระค่างวด ซึ�งธนาคารไดแ้นบพรอ้มกับ
สัญญาในครั'งแรก

ภาระหนี'ที�ผูเ้ชา่ซื'อจะตอ้งชาํระในกรณีปิดบัญชี

ควรจะทําเพื�อ
ประโยชนข์อง

ครอบครัว หากเกดิ
กรณีที�ทําใหถ้งึแกช่วีติ

Q : วธิกีารนํารถที�อยูร่ะหวา่งการผอ่นชําระคา่งวดไปขายตอ่ที�ถกูตอ้ง

หากยังผ่อนไม่ครบ หา้มนํารถไปขายต่อโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เพราะอาจจะส่งผลเสยีต่อประวัตกิารผ่อน
ชาํระของผูเ้ชา่ซื'อได ้

หากตอ้งการขายต่อ 
ใหต้ดิต่อมายังธนาคารซึ�งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิX ทางธนาคารจะใหร้ายละเอียดในการปิดบัญชแีละ
ขั'นตอนในการโอนรถไปยังผูร้ับซื'อ โดยเงนิที�ไดจ้ากการขายรถ เมื�อหักภาระหนี'ตามสัญญาแลว้เงนิที�
เหลอืก็จะเป็นของผูเ้ชา่ซื'อต่อไป

Q : การนํารถไปใชใ้นตา่งประเทศ
               
       หา้มนํารถไปใชใ้นตา่งประเทศ เวน้แต่ 
- กรณีพิเศษที�ผู เ้ช่าซื'อยื�นเป็นหนังสือขอให ้

ธนาคารพจิารณาอนุมัต ิ(ซึ�งธนาคารมสีทิธิXที�จะ
ปฏเิสธการอนุมัต)ิ 

- เมื�อไดร้ับอนุญาตแลว้ ใหผู้เ้ชา่ซื'อนําชดุเอกสาร
ไปยื�นที�กรมการขนส่งทางบก เพื�อขอนํารถยนต์
ออกไปใชน้อกราชอาณาจักรตามระเบียบที�
กรมการขนสง่ทางบกกําหนด

Q : ความรบัผดิของผูเ้ชา่ซื�อหลงั
                รถถกูยดึมาขายทอดตลาด*   
  
จะถูกบอกเลกิสัญญาและยดึรถมาขายทอดตลาด 
ถา้คา้งชาํระตดิกัน 3 งวด  และธนาคารไดม้หีนังสอื
บอกเลกิล่วงหนา้ 30 วัน

ผูเ้ชา่ซื'อมภีาระรับผดิชอบค่าทวงถามหนี' และภาระ
หนี'คงคา้งทั'งหมด  

หลังขายทอดตลาด
• ถา้มเีงนิเหลอืจากการหักชําระหนี' จะคนืเงนิใหผู้ ้

เชา่ซื'อต่อไป   
• หากขาดทุน ผูเ้ชา่ซื'อยังคงตอ้งรับผดิชอบภาระ

หนี'ที�เหลอืจนครบทั'งหมด

• หากทา่นเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดที�อยู ่หรอืชอ่งทางในการตดิตอ่ ควรแจง้ธนาคารทันที
• ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิในขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเชา่ซื'อ ไดจ้ากสัญญาเชา่ซื'อ
• ทา่นสามารถตรวจสอบรายละเอยีดอื�นๆเพิ�มเตมิไดท้ี� www.tisco.co.th หรอืที�ธนาคารทสิโก ้ทกุสาขาทั�วประเทศ หรอืโทร 02-633-6000
 “ทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได ้ตามประกาศความเป็นสว่นตวับนเว็บไซตข์องธนาคาร 
https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรอืชอ่งทางอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ในกรณีที�ทา่นไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นแกธ่นาคาร ทา่นจะตอ้งแจง้ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบถงึรายละเอยีด
ตามประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคารดว้ย” 

ประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชื�อ
ไมม่ผีลตอ่การพจิารณาสนิเชื�อ

*ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 

*ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค (สคบ.) 

ยอดหนี'เงนิตน้คงเหลอื 
+ 

ดอกเบี'ยที�ยังไมถ่งึกําหนดชาํระโดยหกั
สว่นลด ตามสดัสว่นที�ชาํระคา่งวดเชา่ซื'อ

+ 
ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

+ 
คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ (ถา้ม)ี

*เอกสารฉบับนี'ใชป้ระกอบการอธบิายกรณีสัญญาเชา่ซื'อที�เกดิตั 'งแตว่ันที� 12 กันยายน 2564 เป็นตน้ไป

Q: ผูเ้ชา่ซื�อตอ้งทําประกนัภยั
               ดว้ยทนุประกนั และระยะเวลา   
               คุม้ครองนานเทา่ไร

A: ทนุประกันภัยไม่นอ้ยกว่ายอดสนิเชื�อเชา่ซื'อ
รถ หรือไม่นอ้ยกว่า 80% ของราคารถตลอด
ระยะเวลาเชา่ซื'อ

Q: ทําทนุประกนัภยัตํ�ากวา่      
                 มลูคา่รถจะเกดิอะไรขึ�น

A: กรณีทําทนุประกันภัยตํ�ากวา่มูลค่ารถ
จะไดร้ับค่าสนิไหมตามสัดส่วนความเสียหาย
จรงิเทยีบกับทนุประกันภัย

Q: ผู ้ขบัรถไม่มีหรือไม่เคยมี
ใบอนุญาตขบัรถ ประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจคุม้ครองหรอืไม่

A: ประกันไม่คุม้ครองรถคันที�เอาประกันภัย
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