คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานคัดป้ายทะเบียนรถยนต์
งานคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ : มี 2 แบบ คือ
แบบที 1 การดําเนินการคัดแผ่นป้ ายทะเบียน “กรณีสญ
ู หาย”
แบบที 2 การดําเนินการคัดแผ่นป้ ายทะเบียน “กรณีชาํ รุด”
เอกสารทีใ ช้ประกอบมีรายละเอียดดังนี#
1. คําขอให้ ดาํ เนินการ โดยผู้เช่าซื!อกรอกและลงนาม“ผู้เช่าซื!อ”

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
- กรณีให้ ผ้ ูอ/นื ติดต่อแทน กรุณาระบุช/ ือ ความสัมพันธ์ และเบอร์โทรศัพท์ เพื/อเป็ นตัวแทนรับเรื/อง
2. หนังสือมอบอํานาจโดยผู้เช่าซื!อลงนามในช่อง“ผู้มอบอํานาจ”เท่านั!น

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
ห้ ามลงผู้รับมอบอํานาจ และ กรุณาแนบส่งกลับพร้ อมเอกสารคําขอให้ ดาํ เนินการทุกกรณี
3. กรณีบุคคลธรรมดา: ใช้ สาํ เนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื!อ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 2 ฉบับ
4. กรณีนิติบุคคล : ใช้ สาํ เนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัท พร้ อมลงนามรับรองสําเนาโดย
กรรมการผู้มีอาํ นาจ และสําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามรับรอง

จํานวน 2 ฉบับ

5. กรณีป้ายทะเบียนสูญหาย: กรอกข้ อมูลที/เอกสารบันทึกถ้ อยคําป้ ายทะเบียนสูญหาย และลงชื/อตรง
เครื/องหมาย X
ยกเว้น ป้ ายทะเบียนจังหวัด สตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เบตง กรุณาแนบใบแจ้ งความบันทึก
ประจําวันจากสถานีตาํ รวจตัวจริง
6. กรณีป้ายทะเบียนชํารุด :
ป้ ายทะเบียนต่างจังหวัด บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ กบั ลูกค้ า เพื/อนําป้ ายทะเบียนชํารุดไปแลกรับ
ป้ ายใหม่ท/กี รมการขนส่งทางบกด้ วยตนเอง
ป้ ายทะเบียนกรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเป็ นผู้ติดต่อลูกค้ าให้ ส่งป้ ายทะเบียนชํารุดคืนมาที/บริษัทฯ เพื/อ
นําไปแลกรับป้ ายใหม่ท/กี รมการขนส่งฯ หากลูกค้ าประสงค์จะนําป้ ายมาคืนด้ วยตนเอง กรุณาถอดป้ าย
ทะเบียนเดิมที/ชาํ รุด มาคืนได้ ท/อี าคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั!น 25
7. ป้ ายจังหวัดกทม.รอป้ ายประมาณ 20วัน / ป้ ายทะเบียนต่างจังหวัด รอป้ ายประมาณ 90 – 120 วัน

คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานคัดป้ายทะเบียนรถยนต์
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ ดังนี#
- คัดป้ ายทะเบียน จํานวน 1 แผ่น

700 บาท

- คัดป้ ายทะเบียน จํานวน 2 แผ่น

900 บาท

- คัดป้ ายทะเบียนกราฟฟิ ค จํานวน 1 แผ่น

1,400 บาท(เฉพาะเลขประมูลเท่านั!น)

- คัดป้ ายทะเบียนกราฟฟิ ค จํานวน 2 แผ่น
2,000 บาท(เฉพาะเลขประมูลเท่านั!น)
- เปลี/ยนคํานําหน้ า ชื/อสกุล ที/อยู่ ในเล่มทะเบียนรถยนต์เพิ/มเติม 200 บาท
(เพิ/มเติม เอกสารคําขอ-งานเปลี/ยนคํานําหน้ า ชื/อ สกุล ที/อยู่พร้ อมเอกสารประกอบทั!งชุด)

**เอกสารทั#งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์(ความร้อน)/ห้ามใช้น# าํ ยาลบคําผิด/ห้ามใช้กระดาษทีใ ช้แล้ว**
กรุณานําส่งเอกสารทั!งหมดมาที/
บริษัท ฮอนด้ า ลีสซิ/ง (ประเทศไทย) จํากัด (งานทะเบียน)
เลขที/ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั!น 25 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2736-4288
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