บันทึกข้ อตกลง
บันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ทำขึ ้นที่ ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) สำนักงำนตั ้งอยู่เลขที่
123 อำคำรไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่...........................................
โดยที่ ข้ ำพเจ้ ำ ...................................................................... มีสำนักงำน / บ้ ำนเรือนอยู่เลขที่ .........................
หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ..........................ถนน ................................... ตำบล / แขวง ..........................................
อำเภอ / เขต .................................จังหวัด .................................บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
............................................ ซึง่ เป็ น  ผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ  ผู้รับมอบอำนำจจำกผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ ตำม
 สัญญำเช่ำแบบลีสซิ่ง  สัญญำเช่ำซื ้อ เลขที่......................................... ฉบับลงวันที่..................................
ซึง่ ธนำคำรเป็ นผู้ให้ เช่ำ / เจ้ ำของแล้ วแต่กรณีนั ้น ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ที่จะขอดำเนินกำร ดังนี ้
ขอรั บสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์
ทะเบียนรถยนต์เป็ นของผู้เช่ำซื ้อด้ วยตนเอง และให้ ถือว่ำกำรรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้ อมเอกสำร
ประกอบกำรโอนกรรมสิทธิ์ นี ้ เป็ นกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ จำกธนำคำรโดยสมบูรณ์ แล้ ว รำยละเอียด
เอกสำรที่รับปรำกฏตำมสำเนำเอกสำรแนบท้ ำยบันทึกข้ อตกลงนี ้ และจะส่ งมอบส ำเนำสมุ ดคู่มือจด
ทะเบี ย นรถยนต์ ดั ง กล่ ำว พร้ อมทั ้ง รำยกำรบั น ทึ ก ของนำยทะเบี ย นให้ แ ก่ ธนำคำรทั น ที
เมื่อดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ

ขอยืมหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร เพื่อดำเนินกำร .......................................................
ณ ......................................................................................................................................................
รำยละเอียดเอกสำรที่ยืมปรำกฏตำมสำเนำเอกสำรแนบท้ ำยบันทึกข้ อตกลงนี ้ และจะส่งมอบหนังสือสำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักรที่ยืมดังกล่ำวคืนให้ แก่ธนำคำรทันทีเมื่อดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ
รำยละเอียดเอกสำรที่ยืมปรำกฏตำมสำเนำเอกสำรแนบท้ ำยบันทึกข้ อตกลงนี ้ และจะส่ งมอบสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถยนต์ ท่ ยี ืมดังกล่ ำวคืนให้ แก่ ธนำคำรทันที เมื่อดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำขอให้ คำรับรองและควำมรับผิดชอบต่อธนำคำร โดยมีข้อควำม ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อเป็ นหลักประกันในกำรปฏิบตั ิตำมบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรื อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว ข้ ำพเจ้ ำตกลงวำงหลักประกันเป็ นเงินจำนวน ............... บำท (.....................................) ให้ ไว้ แก่ธนำคำร
ในวันที่ทำบันทึกข้ อตกลงนี ้ หำกข้ ำพเจ้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรือทำให้ เกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึ ้น ข้ ำพเจ้ ำ
ยินยอมให้ ธนำคำรริบเงินที่วำงเป็ นหลักประกันดังกล่ำวได้ ทนั ที รวมทั ้งยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควรได้
และหำกมีค่ำใช้ จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ เกิดขึ ้นเกินจำกเงินที่วำงเป็ นหลักประกัน ข้ ำพเจ้ ำตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั ้งสิ ้น
2. ข้ ำพเจ้ ำจะดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ที่แสดงเจตนำไว้ ข้ำงต้ นให้ เสร็ จสิ ้น ภำยในกำหนดระยะเวลำ.....30.....วัน
นับจำกวันที่ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ หำกไม่สำมำรถดำเนิ นกำรให้ แล้ ว เสร็ จภำยในระยะเวลำที่ กำหนดได้ ข้ ำพเจ้ ำ
ยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรขยำยระยะเวลำ เป็ นเงิน........................... บำท (..................................................)
และธนำคำรจะขยำยระยะเวลำดำเนินกำรออกไปอีก..................วัน หำกข้ ำพเจ้ ำไม่ชำระเงินค่ำธรรมเนียมเพื่อขยำยระยะเวลำ
หรื อ ด ำเนิ น กำรไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในระยะเวลำที่ กำหนดรวมทัง้ ระยะเวลำขยำยออกไป หรื อ ไม่ คืน เอกสำรให้ แ ก่ ธ นำคำร
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ธนำคำรริบเงินที่วำงเป็ นหลักประกันได้ ทนั ที
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3. ในกรณีที่ไม่ได้ มีกำรขยำยระยะเวลำตำมข้ อ 2. ธนำคำรจะดำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์ กับ
กรมขนส่งทำงบก หรือ หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ ในรถยนต์ หรื อ
เครื่องจักร หำกธนำคำรพบว่ ำ
3.1 กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือเครื่องจักรเป็ นของลูกค้ ำแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินคืน ให้ แก่ผ้ เู ช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ ผู้รับ
มอบอำนำจจำกผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ หลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์ กับกรมขนส่งทำงบก หรื อ
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร จำนวน 300 บำท และค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินแล้ ว โดยจะโอนคืนลูกค้ ำภำยใน
5 วันทำกำร หลังจำกได้ รับเอกสำรยืนยันกรรมสิทธิ์เรียบร้ อยแล้ ว
3.2 กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือเครื่องจักรยังเป็ นของธนำคำร ส่วนงำนทะเบียนจะดำเนินกำรริ บเงินวำงประกัน เข้ ำเป็ น
รำยได้ ธนำคำร หลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์ กับกรมขนส่งทำงบก หรื อ หนังสือสำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร จำนวน 300 บำทแล้ ว
4. ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย และหรือสูญหำยต่อตัวทรัพย์ที่เช่ำ / เช่ำซื ้อ และหรื อสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรื อ
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบี ยนเครื่ องจักร รวมทั ้งเอกสำรประกอบต่ำงๆ ที่ได้ รับจำกธนำคำร หรื อเกิดควำมเสียหำยต่ อ
บุคคล และหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใด ๆ หรือต่อส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรือเหตุใดที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจำกกำรดำเนินกำร
ล่ำช้ ำหรือไม่ดำเนินกำรหรื อดำเนินกำรที่ ผิด ไปจำกควำมประสงค์ ที่ได้ แจ้ งไว้ ข้ำงต้ น หรื อกำรไม่ปฏิ บัติตำมบันทึกข้ อตกลงนี ้
ข้ ำพเจ้ ำตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะชดใช้ ค่ำเสียหำยทั ง้ ปวงที่เกิดขึ ้นต่อ ธนำคำร และต่อบุคคลทั ้งหลำยที่
ได้ รับควำมเสียหำยจนครบถ้ วน และสละสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทั ้งทำงแพ่งและทำงอำญำ
5. ในกำรดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำกเป็ นเหตุให้ ธนำคำรต้ องจัดทำหนังสือ
มอบอำนำจใด ๆ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือมอบอำนำจนั ้นในอัตรำฉบับละ................................บำท
(ไม่รวมค่ำอำกรแสตมป์) ให้ แก่ธนำคำรทันทีในวันที่ทำบันทึกข้ อตกลงนี ้
กำรขอรั บหรื อขอยืมเล่ มทะเบียน ชุดโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อเอกสำรต่ ำงๆ

โดยผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อมำรับด้ วยตัวเอง หรือ

โดยผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อมอบอำนำจให้ (นำย / นำง / นำงสำว)........................................................มำรับ
เอกสำรแทน (โดยได้ แนบหนังสือมอบอำนำจ สำเนำบัตรประชำชนของผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ สำนำบัตรประชำชน
ของผู้รับมอบอำนำจมำพร้ อมหนังสือฉบับนี ้)

ให้ ธนำคำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ดงั นี ้..........................................................................
...........................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ให้ ติดต่อกลับ..........................................................................................................
กำรขอรั บเงินหลักประกันคืน

โดยเช็ค A/C PAYEE ONLY สัง่ จ่ำยในนำม..........................................................และรับเช็คดังกล่ำวโดย
(นำง / นำง / นำงสำว)....................................................................................ผู้เช่ำซื ้อ / ผู้รับมอบอำนำจ

โดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร................................................................สำขำ...................................
ชื่อบัญชี.........................................................................เลขที่บญ
ั ชี......................................................
ประเภทบัญชี ...............................................................(โปรดแนบสำเนำบัญชีเงินฝำกหน้ ำที่มีชื่อ
และหมำยเลขบัญชีที่ขอรับ เงิน หลักประกันคืน ด้ วย และยินยอมให้ ธ นำคำรหักค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนเงิ น
ข้ ำมเขตตำมอัตรำเรียกเก็บของแต่ละธนำคำร)
เอกสำรประกอบกำรยืมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรื อหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่ องจักร
1. แบบคำขอโอนและรับโอน
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2. หนังสือมอบอำนำจ
3. เอกสำรผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ ผู้รับมอบอำนำจจำกผู้เช่ำ / ผู้เ ช่ำซื ้อ เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำ น
กรณี นิติบุคคล สำเนำหนังสือรั บรองกำรจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล อำยุไ ม่เกิ น 3 เดือน พร้ อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
สำเนำทะเบียนบ้ ำนกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
4. สำเนำด้ ำนหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
กรณีผ้ เู ช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจ กระทำกำรแทนมีเอกสำรดังต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบอำนำจระบุวตั ถุประสงค์ในกำรมอบอำนำจให้ ชดั เจน
2. เอกสำรของผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ ผู้รับมอบอำนำจจำกผู้เช่ำ / ผู้เช่ำซื ้อ เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรณี นิติบุคคล สำเนำหนังสือรั บรองกำรจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล อำยุไ ม่เกิ น 3 เดือน พร้ อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
สำเนำทะเบียนบ้ ำนกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
4. เอกสำรของผู้รับมอบอำนำจ เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน
5. สำเนำด้ ำนหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
เอกสำรที่ใช้ ในกำรขอเงินคืนค่ ำมัดจำ
1. สำเนำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร หน้ ำที่ระบุวนั ที่ครอบครองเป็ นปั จจุบนั
2. สำเนำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องจักร หน้ ำรำยกำรบันทึกเจ้ ำหน้ ำที่
เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งเจตนำดังกล่ำว ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน
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