คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานเปลีย นคํานําหน้า ชือ สกุล ทีอ ยู่ ในเล่มทะเบียน
เอกสารทีใ ช้ประกอบมีรายละเอียดดังนี#
1. คําขอให้ ดาํ เนินการ โดยผู้เช่าซือกรอกและลงนาม“ผู้เช่าซือ”

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
- กรณีให้ ผ้ ูอนื ติดต่อแทน กรุณาระบุช ือ ความสัมพันธ์ และเบอร์โทรศัพท์ เพือเป็ นตัวแทนรับเรือง
2. หนังสือมอบอํานาจ โดยผู้เช่าซือลงนามในช่อง“ผู้มอบอํานาจ”เท่านัน

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
ห้ ามลงผู้รับมอบอํานาจ และ กรุณาแนบส่งกลับพร้ อมเอกสารคําขอให้ ดาํ เนินการทุกกรณี
3. กรณีบุคคลธรรมดา: ใช้ สาํ เนาบัตรประชาชนผู้เช่าซือ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 2 ฉบับ
และเพิมเติมเอกสารแต่ละกรณีดังนี
3.1 กรณีเปลียนชือ หรือนามสกุลกรุณาลงนามชือเก่า และชือใหม่คู่กนั
- สําเนาหลักฐานการเปลียนชือ-สกุล ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.2 กรณีเปลียนคํานําหน้ าชือ

จํานวน 2 ฉบับ

- สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือ สําเนาใบหย่า ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 2 ฉบับ
- เอกสารรับรองการใช้ คาํ นําหน้ าลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.3 กรณีเปลียนทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน

จํานวน 2 ฉบับ

- สําเนาทะเบียนบ้ าน ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

จํานวน 2 ฉบับ

4. กรณีนิติบุคคล :
- สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ รวมหน้ าทีมีรายการเปลียนแปลงประทับตราบริษัท พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาโดยกรรมการผู้มีอาํ นาจ

จํานวน 2 ฉบับ

- สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอาํ นาจ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
จํานวน 2 ฉบับ
- สําเนา ภพ.09 คําขอแจ้ งการเปลียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมประทับตราบริษัท พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาโดยกรรมการผู้มีอาํ นาจ
ค่าใช้จ่ายดําเนินการดังนี#
- เปลียนคํานําหน้ า ชือ สกุล ทีอยู่ ในเล่มทะเบียน

จํานวน 2 ฉบับ
500 บาท

- นิติบุคคลทีควบรวมกิจการ จะต้ องนํารถเข้ าตรวจสภาพและอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ มเติม โดยชําระ
กับตัวแทนของบริษัทฯเมือนํารถเข้ าตรวจสภาพ
**เอกสารทั#งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์(ความร้อน)/ห้ามใช้น# าํ ยาลบคําผิด/ห้ามใช้กระดาษทีใ ช้แล้ว**
กรุณานําส่งเอกสารทังหมดมาที
บริษัท ฮอนด้ า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด (งานทะเบียน)
เลขที 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน 25 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2736-4288
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