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บันทึกข้อตกลง 

 บนัทกึข้อตกลงฉบบันีท้ ำขึน้ที่ ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 
123 อำคำรไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร เมื่อวนัที่........................................... 

 
โดยที่ ข้ำพเจ้ำ ...................................................................... มีส ำนกังำน / บ้ำนเรือนอยู่เลขที่ ......................... 

หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ..........................ถนน ................................... ต ำบล / แขวง  .......................................... 
อ ำเภอ / เขต  .................................จงัหวดั  .................................บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขที่ / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
............................................ ซึง่เป็น   ผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้   ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ ตำม   
 สญัญำเช่ำแบบลสีซิ่ง    สญัญำเช่ำซือ้ เลขที่......................................... ฉบบัลงวนัที่..................................  
ซึง่ธนำคำรเป็นผู้ให้เช่ำ / เจ้ำของแล้วแต่กรณีนัน้ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอด ำเนินกำร ดงันี ้
   

  ขอรับสมดุคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมเอกสำรประกอบกำรโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธ์ิ
ทะเบียนรถยนต์เป็นของผู้ เช่ำซือ้ด้วยตนเอง และให้ถือว่ำกำรรับสมดุคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรโอนกรรมสิทธ์ินี ้เป็นกำรรับโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์จำกธนำคำรโดยสมบูรณ์แล้ว รำยละเอียด
เอกสำรที่รับปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงนี  ้ และจะส่งมอบส ำเนำสมุดคู่มือจด
ทะเบียนรถยนต์ดังกล่ำว พร้อมทั ้งรำยกำรบันทึกของนำยทะเบียนให้แ ก่ธนำคำรทันที                  
เม่ือด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  

 ขอยืมหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร เพื่อด ำเนินกำร ....................................................... 
ณ ......................................................................................................................................................         
รำยละเอียดเอกสำรที่ยืมปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยบนัทกึข้อตกลงนี ้และจะส่งมอบหนังสือส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัรที่ยืมดงักลำ่วคืนให้แก่ธนำคำรทนัทีเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ      
รำยละเอียดเอกสำรที่ยืมปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงนี ้และจะส่งมอบสมุดคู่มือ                     
จดทะเบียนรถยนต์ที่ยืมดังกล่ำวคืนให้แก่ธนำคำรทันที เม่ือด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองและควำมรับผิดชอบต่อธนำคำร โดยมีข้อควำม ดงัต่อไปนี ้
1.  เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำรปฏิบติัตำมบนัทกึข้อตกลงฉบับนี ้และ/หรือควำมเสียหำยใด ๆ  ที่อำจเกิดขึน้จำกกำร

ด ำเนินกำรดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำตกลงวำงหลกัประกนัเป็นเงินจ ำนวน ............... บำท (.....................................) ให้ไว้แก่ธนำคำร
ในวนัที่ท ำบนัทกึข้อตกลงนี ้หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบติัตำมบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือท ำให้เกิดควำมเสยีหำยใด ๆ ขึน้ ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้ธนำคำรริบเงินที่วำงเป็นหลกัประกนัดงักลำ่วได้ทนัที รวมทัง้ยินยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควรได้ 
และหำกมีค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสยีหำยใด ๆ เกิดขึน้เกินจำกเงินที่วำงเป็นหลกัประกนั ข้ำพเจ้ำตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

2.  ข้ำพเจ้ำจะด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ที่แสดงเจตนำไว้ข้ำงต้นให้เสร็จสิน้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำ.....30.....วนั  
นับจำกวันที่ลงนำมในบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดได้ ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรขยำยระยะเวลำ เป็นเงิน........................... บำท (..................................................)             
และธนำคำรจะขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรออกไปอีก..................วนั หำกข้ำพเจ้ำไม่ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมเพื่อขยำยระยะเวลำ              
หรือด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดรวมทัง้ระยะเวลำขยำยออกไป หรือไม่คืนเอกสำรให้แก่ธนำคำร     
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรริบเงินที่วำงเป็นหลกัประกนัได้ทนัที  
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3.  ในกรณีที่ไม่ได้มีกำรขยำยระยะเวลำตำมข้อ 2. ธนำคำรจะด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์กับ
กรมขนสง่ทำงบก หรือ หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัรต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในรถยนต์หรือ
เคร่ืองจกัร  หำกธนำคำรพบว่ำ  

3.1 กรรมสทิธ์ิในรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรเป็นของลกูค้ำแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคืนให้แก่ผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ ผู้ รับ
มอบอ ำนำจจำกผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ หลงัจำกหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทำงบก หรือ
หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร จ ำนวน 300 บำท และค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินแล้ว โดยจะโอนคืนลกูค้ำภำยใน 
5 วนัท ำกำร หลงัจำกได้รับเอกสำรยืนยนักรรมสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว 

3.2 กรรมสทิธ์ิในรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรยงัเป็นของธนำคำร ส่วนงำนทะเบียนจะด ำเนินกำรริบเงินวำงประกันเข้ำเป็น
รำยได้ธนำคำร หลงัจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบรำยกำรทำงทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทำงบก หรือ หนังสือส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร จ ำนวน 300 บำทแล้ว 

4.  ในกรณีที่เกิดควำมเสยีหำย และหรือสญูหำยต่อตวัทรัพย์ที่เช่ำ / เช่ำซือ้ และหรือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หรือ
หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจักร รวมทัง้เอกสำรประกอบต่ำงๆ ที่ได้รับจำกธนำคำร หรือเกิดควำมเสียหำยต่อ
บคุคล และหรือทรัพย์สนิของบคุคลใด ๆ หรือต่อสว่นรำชกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเหตุใดที่เกิดขึน้อันเนื่องจำกกำรด ำเนินกำร
ลำ่ช้ำหรือไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรที่ ผิด ไปจำกควำมประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้ำงต้น หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงนี ้
ข้ำพเจ้ำตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในอันที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยทัง้ปวงที่เกิดขึน้ต่อธนำคำร และต่อบุคคลทัง้หลำยที่
ได้รับควำมเสยีหำยจนครบถ้วน และสละสทิธ์ิที่จะต่อสู้ทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ                            

5.  ในกำรด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำกเป็นเหตุให้ธนำคำรต้องจัดท ำหนังสือ
มอบอ ำนำจใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรออกหนงัสอืมอบอ ำนำจนัน้ในอตัรำฉบบัละ................................บำท 
(ไม่รวมค่ำอำกรแสตมป์) ให้แก่ธนำคำรทนัทีในวนัที่ท ำบนัทกึข้อตกลงนี ้
 
กำรขอรับหรือขอยืมเล่มทะเบียน ชุดโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือเอกสำรต่ำงๆ  

 โดยผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้มำรับด้วยตวัเอง หรือ 
 โดยผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้มอบอ ำนำจให้ (นำย / นำง / นำงสำว)........................................................มำรับ

เอกสำรแทน (โดยได้แนบหนงัสอืมอบอ ำนำจ ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ ส ำนำบัตรประชำชน
ของผู้ รับมอบอ ำนำจมำพร้อมหนงัสอืฉบบันี)้ 

 ให้ธนำคำรจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ดงันี.้......................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์ที่ให้ติดต่อกลบั.......................................................................................................... 
 

กำรขอรับเงนิหลักประกันคืน   
  โดยเช็ค A/C PAYEE ONLY สัง่จ่ำยในนำม..........................................................และรับเช็คดงักลำ่วโดย 

(นำง / นำง / นำงสำว)....................................................................................ผู้ เช่ำซือ้ / ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
  โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร................................................................สำขำ................................... 

ชื่อบญัชี.........................................................................เลขที่บญัชี......................................................                                           
ประเภทบัญชี ...............................................................(โปรดแนบส ำเนำบัญชีเงินฝำกหน้ำที่มีชื่อ                 
และหมำยเลขบัญชีที่ขอรับเงินหลกัประกันคืนด้วย และยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน       
ข้ำมเขตตำมอตัรำเรียกเก็บของแต่ละธนำคำร) 

เอกสำรประกอบกำรยืมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร 
1.  แบบค ำขอโอนและรับโอน 
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2.  หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
3.  เอกสำรผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน           
กรณีนิติบุคคล ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล อำยุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
4.  ส ำเนำด้ำนหน้ำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
กรณีผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ มอบอ ำนำจให้ผู้ รับมอบอ ำนำจ กระท ำกำรแทนมีเอกสำรดงัต่อไปนี ้
1.  หนงัสอืมอบอ ำนำจระบวุตัถปุระสงค์ในกำรมอบอ ำนำจให้ชดัเจน 
2.  เอกสำรของผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน           
กรณีนิติบุคคล ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล อำยุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
4.  เอกสำรของผู้ รับมอบอ ำนำจ เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
5.  ส ำเนำด้ำนหน้ำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
เอกสำรที่ใช้ในกำรขอเงนิคืนค่ำมัดจ ำ 
1.  ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร หน้ำที่ระบวุนัที่ครอบครองเป็นปัจจบุนั 
2.  ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร หน้ำรำยกำรบนัทกึเจ้ำหน้ำที่  

 
เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งเจตนำดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

     
    ลงช่ือ......................................................... ผู้ เช่ำ / ผู้ เช่ำซือ้ / ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
                     ( .................................................... ) 
ลงช่ือ....................................................พยำน                   ลงช่ือ....................................................พยำน 
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