คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานแจ้งย้ายรถยนต์
เอกสารทีใ ช้ประกอบมีรายละเอียดดังนี"
1. คําขอให้ ดาํ เนินการ โดยผู้เช่าซือกรอกและลงนาม“ผู้เช่าซือ”

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
- กรณีให้ ผ้ ูอ.นื ติดต่อแทน กรุณาระบุช. ือ ความสัมพันธ์ และเบอร์โทรศัพท์ เพื.อเป็ นตัวแทนรับเรื.อง
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
4. กรณีนิติบุคคล : ใช้ สาํ เนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัท พร้ อมลงนามรับรองสําเนาโดย
กรรมการผู้มีอาํ นาจ และสําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามรับรอง

จํานวน 2 ฉบับ

5. กรณีไม่มีการจองเลขทะเบียน ให้ ระบุในคําขอดําเนินการว่า “ไม่ระบุเลขทะเบียน”
6. กรณีจองเลขทะเบียน
6.1 เลขทะเบียนธรรมดาแนบหลักฐานการจองเลขทะเบียน
6.2 เลขทะเบียนประมูล-ผู้เช่าซือประมูล แนบใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับจากการประมูลเลขทะเบียน ของ
กรมการขนส่งทางบก
6.3 เลขทะเบียนประมูล-ผู้อ.นื ประมูล
- ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับจากการประมูลเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก
- หนังสือรับรองการโอนสิทธิ9หมายเลขที.ประมูลได้ โดยเจ้ าของหมายเลข ลงนาม
“ผู้โอน” และ ผู้เช่าซือลงนาม “ผู้รับโอน”
- สําเนาบัตรประชาชนของ “ผู้โอนทะเบียน” และ “ผู้รับโอนทะเบียน” (ผู้เช่าซือ)
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
6.4 เลขทะเบียนประมูล-สงวนเลขไว้
- ชุดสงวนเลขทะเบียน(เอกสารของกรมการขนส่งทางบก)
- ใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอม(กรณีใช้เลขสงวน)

โดยเจ้าของเลขทะเบียนประมูล-ที.

สงวนไว้ ลงนาม “ผู้ยินยอม” และ ผู้เช่าซือลงนาม “ผู้ขอใช้ ”
- สําเนาบัตรประชาชนของ “เจ้ าของเลขทะเบียนประมูล-ที.สงวนไว้ ” ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
7. บริษัทฯ จะติดต่อเพื.อแจ้ งนํารถยนต์เข้ าตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งจังหวัดที.ย้ายรถเข้ า

คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานแจ้งย้ายรถยนต์
8. การส่งป้ ายทะเบียนเดิม 2 แผ่นคืนให้ กบั บริษัทฯ เพื.อแลกรับป้ ายทะเบียนใหม่ท.กี รมการขนส่งทางบก
- แจ้ งย้ ายรถยนต์เข้ าจังหวัดกรุงเทพฯบริษัทฯ จะเป็ นผู้ติดต่อลูกค้ าให้ ส่งป้ ายทะเบียนคืน เพื.อนําไปแลก
รับป้ ายใหม่ กับกรมการขนส่งทางบก (ดําเนินการแลกป้ ายประมาณ 1 สัปดาห์)
หากลูกค้ าประสงค์จะนําป้ ายมาคืนด้ วยตนเอง กรุณาถอดป้ ายทะเบียนเดิมที.ชาํ รุด มาคืนได้ ท.ี
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน 25
- แจ้ งย้ ายรถยนต์เข้ าจังหวัดอื.นๆ บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบก ให้ กบั ลูกค้ านํา
ป้ ายทะเบียนเดิมแลกรับป้ ายทะเบียนใหม่ท.กี รมการขนส่งจังหวัดนันๆ ด้ วยตนเอง
9. กรณีแจ้ งย้ ายเข้ าจังหวัดกรุงเทพฯ จะไม่สามารถใช้ เลขจองได้ ทนั ที จะต้ องแจ้ งย้ ายเข้ าจังหวัดกรุงเทพฯ
โดยใช้ เลขตามที.กรมการขนส่งออกให้ ก่อน จึงทําการจองเลขและเปลี.ยนมาใช้ เลขทะเบียนที.จองไว้
ค่าใช้จ่ายดําเนินการดังนี"
- แจ้ งย้ ายออกปลายทางพร้ อมรับเข้ า (ขอใช้ ป้ายทะเบียนที.จองเลขหรือเลขประมูลใหม่) 2,000 บาท
- แจ้ งย้ ายออกปลายทางพร้ อมรับเข้ า (ขอใช้ ป้ายทะเบียนประมูล ที.สงวนเลขไว้ )
4,000 บาท
- แจ้ งย้ ายออกปลายทางพร้ อมรับเข้ าและสลับเลขทะเบียนเดิมมาใช้
(เพิ.มเติมเอกสารคําขอ-งานสลับเลขทะเบียนรถยนต์ พร้ อมเอกสารประกอบทังชุด)
- แจ้ งย้ ายออกปลายทาง (เพื.อสลับทะเบียนป้ ายประมูล)
6,000 บาท
- แจ้ งย้ ายออกปลายทาง (เพื.อสลับทะเบียนป้ ายธรรมดา)
5,000 บาท
- แจ้ งย้ ายออกปลายทางพร้ อมรับเข้ า จ.กรุงเทพมหานคร (ขอใช้ เลขจองใหม่)
5,000 บาท
(เพิ.มเติมเอกสารคําขอ-เปลี.ยนทะเบียนเลขทะเบียนรถยนต์ พร้ อมเอกสารประกอบทังชุด)

**เอกสารทั"งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์(ความร้อน)/ห้ามใช้น" าํ ยาลบคําผิด/ห้ามใช้กระดาษทีใ ช้แล้ว**
กรุณานําส่งเอกสารทังหมดมาที.
บริษัท ฮอนด้ า ลีสซิ.ง (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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